
Vyjádření vedoucího diplomové práce 

 

Diplomant: Petr DVOŘÁK 

Téma a rozsah práce: Právní úprava územní ochrany vod z hlediska množství 

Předložená práce je zpracována ve stanoveném rozsahu, vlastní text práce přesahuje 108 000 

znaků a práce obsahuje všechny předepsané náležitosti. Po formální stránce je zpracována na 

velmi vysoké úrovni. 

Datum odevzdání práce: 3. prosince 2017 

Aktuálnost (novost) tématu: Autor si pro svoji práci zvolil v podstatě tradiční téma, neboť jak 

CHOPAV, tak území chráněná jako rezerva pro budování vodních nádrží existují již desítky let. 

Přistoupil k němu ale ze zcela aktuálního úhlu pohledu, a tím je adaptace na klimatické změny, 

která na využití zmíněných institutů klade mnohem vyšší nároky.     

Náročnost tématu: Téma svým rozsahem ani obsahem nevybočuje ze standardu diplomových 

prací.  

Hodnocení práce: 

V úvodu práce autor přestavil systematiku právní úpravy ochrany vod a v jejím rámci územní 

ochrany množství vod. Současně vymezil koncepční rámec adaptace na klimatické změny a cíle, 

které z něj plynou pro oblast ochrany vod. 

V klíčových částech práce (2. a 3. kapitola) postupně analyzuje vývoj a stávající stav právní 

úpravy klíčových institutů územní ochrany množství vod, tedy chráněných oblastí přirozené 

akumulace vod a území chráněných pro akumulaci povrchových vod. V obou případech věnuje 

pozornost jednak formální stránce právní úpravy a její provázanosti se související úpravou a 

dále pak jejím možnostem vytvářet předpoklady pro účinná adaptační opatření. 

Autor v práci identifikoval řadu nedostatků plynoucích v případě CHOPAV ze vztahu 

„zřizovacích“ nařízení vlády a § 28 vodního zákona a rovněž ze srovnání s obdobnými instituty 

zvláštní územní ochrany přírody a krajiny (NP, CHKO). V případě území podle § 28a vodního 

zákona se jedná o vztah k plánování, a to jak na úseku ochrany vod, tak územního plánování.   

Při zpracování tématu autor využil dostupnou odbornou literaturu a judikaturu.     

 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené doporučuji 

diplomovou práci Petra Dvořáka k ústní obhajobě s návrhem hodnocení výborně. 

 

Otázky k ústní obhajobě: 

1. Které další nástroje upravené v platném vodním zákoně lze považovat z klíčové z hlediska 

uplatňování cílů adaptační strategie na změny klimatu na úseku ochrany vod?  

2. Jaký je smysl ingerence vlády do rozhodování podle § 28 odst. 3 vodního zákona? Srovnejte 

s úpravou v § 43 zákona č. 114/1992 Sb. 

 

 

V Praze dne 15. prosince 2017    JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 

                       vedoucí d.p.  

 

 

 


