
  

Posudek vedoucího diplomové práce 

Diplomant:  Zuzana Mášová 
 

Téma a rozsah práce: Právní úprava ekologického zemědělství 
Práce o celkovém rozsahu 84 stran se člení do celkem devíti kapitol, z nichž první je 
věnována věcným souvislostem tématu a další postupně aktérům ekologického zemědělství, 
pramenům právní úpravy ekologického zemědělství, registraci osoby podnikající 
v ekologickém zemědělství, pravidlům produkce, právnímu režimu bioproduktů, kontrolnímu 
systému, obchodu se třetími zeměmi a financování ekologického zemědělství. Práci doplňují 
úvod, závěr, seznam zkratek a použitých zdrojů, osm příloh a anglické shrnutí.   
 

Datum odevzdání práce: 30. března 2011 
 

Aktuálnost (novost) tématu: Autorka si pro svou diplomovou práci zvolila téma, které je 
bezpochyby velmi aktuální. Zájem o ekologické zemědělství, tedy zemědělské hospodaření, 
které dbá vysoké míry ochrany životního prostředí a pohody chovaných hospodářských zvířat, 
roste se vzrůstajícím environmentálním vědomím společnosti a poptávkou spotřebitelů po 
bioproduktech. Z hlediska zpracování formou diplomové práce je zvolené téma také tématem 
poměrně novým.  
 

Náročnost tématu: Zvolené téma hodnotím jako poměrně náročné, a to z několika důvodů. 
Především se jedná o téma velmi široké, zahrnující vedle ústřední otázky pravidel produkce 
celou řadu dílčích, relativně samostatných otázek, které je takřka nemožné zpracovat 
vyčerpávajícím způsobem formou diplomové práce. S šířkou tématu souvisí množství 
právních předpisů, které se k němu vztahují, a to jak na evropské unijní, tak vnitrostátní české 
úrovni. Konečně se jedná o téma, kterému je v odborné právní literatuře věnována poměrně 
malá pozornost a které tedy vyžaduje značnou samostatnost a schopnost kritického myšlení.  
 

Hodnocení práce: S ohledem na náročnost tématu hodnotím předloženou práci jako poměrně 
zdařilou. Autorka prokázala při jeho zpracování samostatnost a skutečný zájem o 
pojednávanou problematiku. Z formálního hlediska nemám výhrady, práce je na standardní 
grafické, gramatické a stylistické úrovni, autorka správně cituje a velmi dobře využívá 
poznámek pod čarou. Co se týká obsahu práce, vytkla bych autorce jistou schematičnost a 
popisnost výkladu a místy i jeho povrchnost (např. podkapitola věnovaná judikatuře v oblasti 
označování bioproduktů). Na druhou stranu oceňuji snahu o úplnost výkladu a kritické 
hodnocení právní úpravy. Autorka je dobře obeznámena s praktickými problémy 
ekologického zemědělství a v práci se pokouší navrhnout jejich řešení. Vhodné je také 
zařazení příloh, které dobře ilustrují výklad.  
 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené konstatuji, že 
práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce na Právnické fakultě UK, a doporučuji 
ji k ústní obhajobě s navrženým klasifikačním stupněm velmi dobře. 
 
Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
V rámci obhajoby bych autorku požádala o vyjádření k následujícím tématům: 

1. Může jedna osoba hospodařit zároveň jako ekologický podnikatel podle zákona          
č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, a jako zemědělský podnikatel podle 
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství? 

2. Deliktní odpovědnost v oblasti ekologického zemědělství. 
        
 V Nantes dne 24. dubna 2011    

                                                                                                      
……………………………………………. 

              JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D 
                vedoucí diplomové práce 


