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Téma a rozsah práce:  
Oponovaná diplomová práce je zpracována v rozsahu 117 stran textu, včetně předepsaných a 
vlastních příloh. Vlastní text práce je, včetně úvodu a závěru, rozdělen do 9 kapitol, ve 
kterých se autorka postupně zabývá prameny právní úpravy a základními pojmy, dále cílem a 
zásadami ekologické produkce, základními problémy týkajícími se bioproduktů, včetně 
dotačních systémů, dále českým trhem s bioprodukty a dalšími souvisejícími otázkami 
zvolené problematiky.   
Aktuálnost a závažnost tématu:  
Jedná se o aktuální téma, a to s ohledem jak na věcnou, tak i právní stránku, vliv nepochybně 
sehrává i poslední vývoj právní úpravy v oblasti evropského unijního práva. Vzhledem 
k vlastnostem bioproduktů se jedná o téma společensky velmi zajímavé. 
Náročnost tématu:  
Zvolené téma lze považovat za jedno z náročnějších. Náročnost tématu je dána jednak tím, že 
jde o kombinaci věcné, právní a ekonomické problematiky, a jednak určitým deficitem české  
specializované právní literatury. Tento deficit se autorka snažila nahradit zahraniční 
literaturou, především z německy mluvících zemí.  
Hodnocení práce:  
Předložená diplomová práce je shrnutím věcné a právní problematiky týkající se bioproduktů 
v rámci ekologického zemědělství, i když spíše převažuje věcná stránka. Pokud jde o právní 
stránku, jedná se o pouhý popis, v případě některých témat jen obecný. Z hlediska právního se 
autorka jistě zabývala v podstatě většinou základních pramenů právní úpravy, avšak často jen 
velmi povrchně (toto postihlo zejména mezinárodní právo a evropské právo). V případě 
sekundárních pramenů evropského práva se autorka nezmínila u hlavních pramenů zvoleného 
tématu (nařízení č.834/207 a 889/2008) posledními novelami. Autorka na mnoha místech 
cituje ze zahraničních pramenů, zejména z Německa. Toto oceňuji, ale práce by měla větší 
vypovídací hodnotu, kdyby se autorka odvážila např.komparace české a německé právní 
úpravy po jednotlivých institutech a nástrojích. Takto autorka prokázala, že se s danou 
problematikou seznámila na vcelku solidní úrovni, především po stránce věcné, po stránce 
právní mohla být práce precizněji zpracována, místy působí zejména struktura jednotlivých 
témat poněkud výběrově. Na druhou stranu lze ocenit, že se autorka v závěrečných dvou 
kapitolách (8.a 9.) pokusila o kritickou reflexi včetně návrhů de lege ferenda. Z formálního 
hlediska upozorňuji na jazykové chyby, které jdou na vrub nedbale provedené korektuře.   
Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace:  
Oponovaná diplomová práce splňuje po formální i materiální stránce požadavky kladené na 
kvalifikační práce na PFUK v Praze, a proto ji, i přes výše uvedené připomínky doporučuji 
k ústní obhajobě, s navrhovaným klasifikačním stupněm velmi dobře. 
Otázky k obhajobě:  

1) Právní odpovědnost v oblasti výroby bioproduktů, jejich propagace a uvádění na trh. 
2) Odpovídá evropská unijní úprava potřebám výrobců bioproduktů v Čechách? 
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