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vybrané problémy 
 

 
Rozsah diplomové práce:    66 stran psaného textu  

(celkem 84 stran) 
 
Datum odevzdání práce:    28.6.2013 
  
 
 Cílem práce diplomantky bylo „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“. 
 

Diplomantka nejprve vymezila základní charakteristiky společné zemědělské 
politiky (dále také jen „SZP“) tak, že charakterizovala východiska i vznik SZP z jejích 
hlediska cílů i základních principů, na nichž je postavena. Dále popsala jednotlivé 
nástroje, včetně metod financování a jejich proměny v průběhu existence SZP. 

 
Poté se diplomantka věnovala už konkrétním problémům, které měla SZP během 

své existence. Postupně se věnovala problému vysokých intervenčních cen zemědělských 
produktů, dále vývozním subvencím a liberalizaci světového obchodu se zemědělskými 
výrobky, poté analyzovala problematiku vysokých výdajů potřebných na SZP, otázku 
nízké konkurenceschopnosti evropského zemědělství a následně i fenoménem revize 
funkčnosti SZP. Dále ve své práci diplomantka vymezila a rozebrala perspektivy společné 
zemědělské politiky EU po roce 2013, včetně pohledu na otázku finanční perspektivy SZP 
pro období let 2014 až 2020. 
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Problematika společné zemědělské politiky je v kombinovaném právně-
ekonomickém pohledu spíše ojedinělým tématem, a v tomto pohledu je práce autorky 
nesporně přínosná.  

  
 Zvolené téma diplomové práce je proto vzhledem ke značnému rozsahu tématu a 
nutnosti mezioborových znalostí nepochybně náročné na teoretické znalosti, protože 
vyžaduje jak znalosti právního rámce, tak i znalosti ekonomické. Jako zdroje práce byly 
použity jak národní monografie, tak i články a zdroje cizojazyčné. 
  

Z metod použitých v diplomové práci je možné uvést zejména indukci, syntézu i 
analýzu a také komparaci. 
  
     Lze uzavřít, že cíl, který si diplomantka v úvodu své práce určila, posuzovaná 
diplomová práce naplňuje, a to podle mého názoru vyváženě a úspěšně. 
 

Práce podává strukturovaný a logický přehled problematiky společně zemědělské 
politiky. Svým rozsahem – 66 stran psaného textu, práce bohatě splňuje formální 
požadavky na diplomovou práci. Autorka podle mého názoru využila dostatečně i 
dostupnou literaturu, včetně zahraničních zdrojů.  
 
 Úprava, grafická část i tabulky jsou provedeny na nadstandardní úrovni, stejně 
jako je výborná stylistická a jazyková úroveň diplomové práce. 

 
Otázka k zodpovězení: Je účast českého zemědělství na SZP EU jeho výhodou 

nebo spíše brzdou? 
 
Vzhledem k úrovni zpracování diplomové práce po stránce formální, kde práci 

hodnotím jako dostatečně rozsáhlou a na dobré grafické úrovni, tak i kvalitě práce po 
obsahové stránce, navrhuji práci k obhajobě a doporučuji práci ohodnotit jako výbornou. 
 
  
V Praze dne 11. září 2013  
                                                          
                       ………..……………………………………… 
               JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. 
      Katedra národního hospodářství PFUK 
 


