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Diplomantka si vybrala aktuální téma, neboť společná zemědělská politika je 

dlouhodobě jednou z nejproblematičtějších a nejspornějších politik EU. Tyto spory pramení z 

odlišných zemědělských zájmů všech států zúčastněných na společné zemědělské politice.

Zvolené téma klade nároky na znalosti z oblasti ekonomie, evropského práva a 

zemědělského práva. 

Práce je logicky rozdělena do úvodu, 3 kapitol a závěru, dále seznamu literatury a 

zdrojů. V úvodu je vymezen cíl práce, struktura práce a použité metody. Podle diplomantky je 

cílem „charakterizovat společnou zemědělskou politiku EU od počátku jejího vzniku do 

současnosti, vymezit její hlavní problémy a následně pak stanovit možnosti a perspektivy 

budoucího vývoje a fungování společné zemědělské politiky EU.“

První kapitola pojednává o vzniku a základních charakteristikách společné zemědělské 

politiky, hlavních cílech a principech fungování včetně způsobu financování. Druhá kapitola 

tvoří jádro práce a zabývá se vybranými okruhy problémů: 

- vysokými intervenčními cenami zemědělských produktů a související zemědělskou 

nadprodukcí nejvíce dotovaných komodit;

- vývozními subvencemi a souvisejícími otázkami liberalizace světového obchodu se 

zemědělskými výrobky;

- vysokými výdaji potřebnými na společnou zemědělskou politiku;

- nízkou konkurenceschopností evropského zemědělství;

- revizí funkčnosti společné zemědělské politiky.



Třetí kapitola se věnuje perspektivám společné zemědělské politiky EU po roce 2013

včetně připravované reformy a uvažuje nad finanční perspektivou společné zemědělské

politiky pro období 2014 – 2020.

Samotné téma je uchopeno deskriptivně a analyticky. Autorka vycházela především 

z materiálů a oficiálních údajů a statistických dat Evropské komise, EUROSTATu, smluv a 

zákonných předpisů a základní učebnicové literatury. 

Více jak 80stránková diplomová práce je psána čtivě a kultivovaně, je zpracována 

s obvyklým vědeckým aparátem – je uveden seznam literatury a pramenů, citační aparát je 

formálně správný, v textu jsou vhodně umístěné tabulky a grafická znázornění, v příloze 

mapka. Práce splňuje po formální stránce všechny podmínky kladené na tento typ prací. 

Lze konstatovat, že cíl práce byl splněn. Diplomantce se dobře povedlo analyzovat 

jednotlivé problémy a ukázat, že cíle společné zemědělské politiky jsou mnohdy protichůdné 

a ekonomicky diskutabilní.

Diplomovou práci pokládám za kvalitní a dobře zpracovanou a doporučuji ji k ústní 

obhajobě. Navrhuji hodnocení (podle průběhu ústní obhajoby) za výborně.

Při ústní obhajobě by měla diplomantka zhodnotit přínosy a náklady společné

zemědělské politiky pro Českou republiku a český zemědělský, potravinářský a agroturistický

sektor.

V Praze, dne 11. 9. 2013                                                                                   

Doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.

oponent diplomové práce


	Diplomant: Ing. Hana Hynoušová

