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Diplomant se v hodnocené diplomové práci zaměřil na téma ze zvláštní části práva životního 

prostředí, a sice na právní úpravu ochrany jednotlivých složek životního prostředí. Konkrétně 

si vybral ochranu vod, a to právní úpravu územní ochrany z hlediska množství vody.  

 

Stěžejní pozornost věnuje dvěma institutům ze zákona č.254/2001 Sb., jednak chráněným 

oblastem přirozené akumulace vod a dále relativně novému institutu území chráněných pro 

akumulaci povrchových vod. 

 

Téma práce je vysoce aktuální vzhledem k obsahu zákona o vodách i environmentálně 

politickým strategickým dokumentům. Právně a společensky je zajímavé a především 

závažné. Navíc pro ochranu životního prostředí, resp. pro jeho stav jde o jednu z klíčových 

právních úprav. Autor využil při psaní své práce i zkušenosti z akademického pobytu 

v zahraničí přes program Erasmus +. 

 

Samotný text diplomové práce je rozdělen do úvodu, tří částí a závěru. Jednotlivé kapitoly 

jsou vnitřně strukturovány až do tří úrovní. Vlastní text je o rozsahu 74 stran, zbytek tvoří 

povinné přílohy vyžadované opatřením děkana pro tvorbu závěrečných prací na PFUK. Počet 

znaků přesahuje povinných 108000 znaků včetně poznámek pod čarou. 

 

Autor nejprve stručně shrnuje prameny právní úpravy územní ochrany vod v klasickém 

členění (mezinárodní právo, EU právo a vnitrostátní právo). Dále se věnoval logicky aktuální 

Adaptační strategii přizpůsobení se změně klimatu z roku 2015. Tyto pasáže jsou však spíše 

popisné a povrchnější.  

 

Jádrem diplomové práce jsou část druhá a třetí, kde autor popisuje a rozebírá již zmíněné 

chráněné oblasti přirozené akumulace vod a území chráněná pro akumulaci povrchových vod. 

Větší pozornost pochopitelně autor věnoval prvnímu z institutů vodního zákona, který je starší 

a má větší historii a tradici a jsou zde i poznatky z praxe. Zajímavé je srovnání s režimem 

zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, tedy režimů zákona č.254/2001 Sb. a zákona 

č.114/1992 Sb. Zaujme například rozbor vyhlášení CHOPAV Krkonoše s vazbou na nikdy 

nevyhlášenou CHKO Krkonoše. 

 

Závěry práce představují nejen shrnutí, ale i autorovy kritické poznámky. Autor zde odpovídá 

na výzkumné cíle stanovené v úvodu práce.  
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Z hlediska obsahového lze konstatovat, že diplomant prokázal schopnost nastudovat prameny 

právní úpravy, základní zdroje odborné literatury a provést deskripci a analýzu jednotlivých 

pojmů a právních institutů. Cíle diplomové práce byly splněny. 

 

 Z hlediska formální stránky diplomové práce konstatuji, že práce je psaná čtivě, obsahuje 

minimum překlepů. Použitá odborná literatura je citována řádně a často, stejně tak ostatní 

použité prameny. Autor zařadil všechny povinné přílohy vyžadované opatřením děkana pro 

tvorbu závěrečných prací na PFUK. Kromě toho autor sám zařadil řadu vlastních příloh, 

graficky zdařilých a obsahově velmi hodnotných, které výtečně dokreslují vlastní text 

diplomové práce. 

 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace 

 

Hodnocená diplomová práce vyhovuje požadavkům pro obhajoby diplomových prací na 

PFUK a proto ji doporučuji k obhajobě, s navrženým stupněm výborně, v závislosti na 

autorově ústní obhajobě.  

 

V rámci ústní obhajoby prosím o zodpovězení následujících otázek: 

 

1) Srovnejte ochranný režim územní ochrany vod v CHOPAV (v rámci zákona 

č.254/2001 Sb.) a v národních parcích (podle zákona č.114/1992 Sb.). 

2) Zhodnoťte environmentální rizika projektu výstavby vodního díla Pěčín. Již byla 

provedena tzv. naturová EIA/SEA ? 

 

 

V Roztokách dne 14.12  2017    Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 

         oponent diplomové práce  


