
Vyjádření vedoucího diplomové práce 

 

Jana DOLEŽALOVÁ :  

 

Vinohradnictví a vinařství z pohledu práva 

 

Posuzovaná diplomová práce o rozsahu 78 stran (včetně příloh) je členěna do  sedmi kapitol 

(včetně úvodu a závěru), z nichž některé jsou dále děleny na podkapitoly. Členění a struktura 

diplomové práce jsou vcelku systematické a logické. Práce podává základní přehled zvolené 

problematiky. Diplomantka dle mého názoru při práci s větším množstvím právních předpisů 

a literárních pramenů k věcné problematice, prokázala dobré znalosti zkoumané látky i 

celkovou potřebnou orientaci, když si jako téma svojí diplomové práce vybrala zajisté stále 

aktuální problematiku, kterou právní úprava vinohradnictví a vinařství rozhodně představuje.  

 

Autorka sice datuje svoji práci k 1. březnu 2012, ale čestné prohlášení je podepsáno až 

k polovině června téhož roku. Cituje však některé prameny, které zjevně  vyšly až po začátku 

března 2012. Práce obsahuje celou řadu obdobných menších formálních či jazykových 

nesrovnalostí a nepřesností.  

 

V jednotlivých částech autorka zejména popisuje a místy se snaží i komentovat jednotlivé 

části platné české právní úpravy v unijním kontextu. Do práce bohužel nebyla zařazena část 

podávající srovnání s právní úpravou jiné vybrané (např. s ČR sousedící) země. Posuzovaná 

práce se snaží uceleně zpracovat zkoumanou látku a podává jak základní přehled i utřídění 

jednotlivých institutů a problematik, tak se snaží o postižení problematiky věcných souvislostí 

a do jisté míry i historického vývoje. Diplomantka se v dílčích shrnutích a zejména v závěru 

snaží i o některé vlastní dílčí úvahy a návrhy z pohledu de lege ferenda. Práce je však značně 

popisnou a místy až příliš přehlcenou věcnými fakty.  Diplomantka se ve své práci jen 

poměrně velmi málo zabývá ryzím právem, a to zejména vztahy k jiným zákonům a právním 

odvětvím. 

 

Diplomová práce je po stránce právní, věcné, jazykové i grafické jen na dosti podprůměrné 

úrovni. V zásadě však splňuje základní požadavky (z obsahového i rozsahového hlediska) na 

diplomové práce kladené. Celkově ji hodnotím jen jako dobrou. Doporučuji ji k ústní 

obhajobě, v jejímž rámci navrhuji se věnovat zejména otázkám: 

 

 

1/ Zkušenostem a poznatkům z praktického využívání tzv. „špačkové vyhlášky“ MŽP.  

 

2/ Vhodnosti další existence i praktickému uplatnění tzv. vinařského fondu. 

 

 

V Praze dne 18. června 2012              

 

 

                                                                Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc. 

                                                                                    vedoucí diplomové práce 

 

 

 

 


