
Posudek oponenta diplomové práce 

Diplomant: Matěj Grödl 

Téma a rozsah práce: Tématem práce je Potravinové právo v České republice před a po vstupu do 

Evropské unie. Práce je přehledně zpracována na 82 stranách v 7 kapitolách. 

Datum odevzdání práce: leden 2015 

Aktuálnost (novost) tématu: Právní úprava vztahující se ke kvalitě potravin je v právním řádu 

obsažena dlouhodobě (autor sám v práci zmiňuje již úpravu z doby Rakouska-Uherska). S tím, jak se 

mění způsob výroby potravin, mění se i související problémy a tím i právní úprava. Změny v právní 

úpravě souvisejí i s hodnotovou orientací společnosti (viz. úprava potravinového práva v Evropské 

unii před a po roce 1997). Změny v právní úpravě jsou spíše dílčí. Z výše uvedených důvodů lze téma 

hodnotit jako spíše aktuální. 

Náročnost tématu: Potravinové právo není v diplomových pracích příliš často zpracováváno. Navíc se 

jedná o velmi široce definovaný okruh právní úpravy, ke kterému neexistuje aktuální a komplexní 

odborná literatura. Všechny tyto aspekty přispívají k  vyšší obtížnosti při zpracování tématu. Výhodou 

při zpracování tématu je skutečnost, že neobsahuje složité právní otázky či problémy, kterým by bylo 

nezbytné porozumět. Téma proto hodnotím jako spíše obtížné. 

Hodnocení práce:  Diplomová práce má celkem 82 stran v 7 kapitolách doplněných o závěr, přílohy a 

další povinné náležitosti. Úprava práce i jazyková a stylistická úroveň je takřka bezchybná - práce 

neobsahuje téměř žádné překlepy, formátování je kvalitní, atd. Rozsah práce je na diplomovou práci 

mírně nadprůměrný. Častými a správnými citacemi autor prokazuje schopnost správné práce 

s odbornou literaturou. Po formální stránce proto hodnotím práci velmi pozitivně.  

Po obsahové stránce je práce velmi dobrá. Autor práci rozdělil do pěti dále strukturovaných kapitol. 

První z kapitol po úvodu se zabývá obecně pojmem a prameny potravinového práva, a to na úrovni 

mezinárodního, unijního a národního práva. Druhá kapitola se věnuje historickému vývoji 

potravinového práva, na kterém je zřetelně demonstrována souvislost mezi základní hodnotovou 

orientací společnosti a prostředky právní úpravy. Další kapitola představuje základní zásady 

bezpečnosti potravin (zásadu komplexního přístupu, analýzy rizika, předběžné opatrnosti, ochrany 

zájmů spotřebitele, transparentnosti, sledovanosti a odpovědnosti provozovatele). Těžiště celé práce 

je v následujících dvou kapitolách, které jsou věnovány analýze institucionální zajištění a bezpečnosti 

a hygieny potravin před a po vstupu České republiky do Evropské unie a představení hlavních změn. 

Autor sám již v úvodu uvádí, že svoji diplomovou práci zaměří právě na vybrané otázky 

institucionálního zajištění, bezpečnosti a hygieny potravin. Tento přístup autora je nezbytné velmi 

ocenit, protože mu umožnil soustředit se na vybrané otázky hlouběji. Především díky asynchronní 

komparaci právní úpravy (tj. komparaci v čase), tak diplomová práce přesahuje pouhý popis právní 

úpravy, ale přináší také analytické části a vlastní úvahy autora.  

Práce je proto podle mého názoru výtečnou analýzou současného právního stavu, rozšířenou o 

vlastní úvahy autora. 



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 výborný. 

Otázky k obhajobě: V rámci ústní obhajoby bych autora ráda požádala o zodpovězení následujících 

otázek:  

1. Dotýká se potravinového práva transatlantická dohoda o obchodu a investicích, o jejíž uzavření 

v současné době probíhají jednání?  

2. Jakými právními nástroji je v praxi konkrétně prováděna Strategie bezpečnosti potravin, kterou 

uvádíte na str. 24 diplomové práce?  

V Praze dne 21. 2. 2015 

JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D. 


