
Posudek oponenta diplomové práce: 
Markéta Soukupová „Označování potravin“ 

 
 

Diplomová práce Markéty Soukupové na téma „Označování potravin“ má celkem 85 
stran, z toho 65 stran vlastního textu, a skládá se vedle úvodu a závěru ze šesti dále 
strukturovaných kapitol, sedmi příloh, seznamu pramenů, seznamu zkratek, anglicky psaného 
resumé, česky a anglicky psaného abstraktu a seznamu klíčových slov. Splňuje tak veškeré 
požadované formální náležitosti. Byla odevzdána 24. 2. 2014. 

 
Aktuálnost tématu. Téma práce je zcela jistě tématem aktuálním. K aktuálnosti vedle 

závažnosti tématu přispívají zejména nedávné změny v právní úpravě. Jedná se zejména o 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o 
poskytování informací o potravinách spotřebitelům, jehož většina ustanovení je účinná od  
13.prosince 2014. Problematika potravinového práva obecně přitom patří mezi rychle se 
rozvíjející a měnící se právní odvětví.  

 
Náročnost tématu. Materie, kterou se práce zabývá, považuji za středně náročnou. Na 

jednu stranu se jedná o ucelenou problematiku, kterou upravuje úzký okruh právních 
předpisů. Na stranu druhou se práce nezbytně věnuje především rozboru nové právní úpravy - 
nařízení č. 1169/2011, účinnému teprve od konce minulého roku, k jehož rozboru 
diplomantce nemohla poskytnout oporu ve větší míře ani odborná literatura ani judikatura.  

 
Hodnocení práce. Práce je logicky uspořádána do šesti kapitol, které zachycují téma 

poměrně komplexně a detailně. Autorka se nejprve věnuje základním východiskům právní 
úpravy označování potravin, zejména jeho principům a pramenům právní úpravy (kapitoly 1 a 
2). Vymezení základních zásad a principů právní úpravy je jednoznačně vhodné, nicméně 
postrádám uvedení principu prevence a principu informovanosti veřejnosti (spotřebitele), 
které z hlediska označování potravin považuji za velmi důležité. Ve stěžejné třetí kapitole, 
která se zabývá povinnými údaji na potravinách, se autorka věnuje rozboru platné právní 
úpravy – především nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům a 
relevantním vnitrostátním pramenům.  Kapitoly 4 a 6 se pak věnují uvádění nepovinných 
údajů na potravinách a tzv. značkám kvality potravin.  Poněkud nelogicky je mezi tyto dvě 
kapitoly zařazena velmi stručná kapitola o označování potravin při prodeji na dálku, za 
vhodnější bych považovala její zařazení jako subkapitoly v rámci třetí kapitoly o povinném 
značení potravin, popř. její zařazení za třetí kapitolu. Autorce nelze upřít snahu o komplexní 
zachycení tématu, nicméně se jedná o práci dosti popisnou (ostatně v závěru práce sama 
autorka uvádí, že její práce je „zčásti informativní a popisná“). Vlastní názory autorky se 
omezují převážně na hodnocení právní úpravy, spíše však v obecné rovině.  

Celkově je práce logicky uspořádaná a podává ucelený a poměrně detailní přehled o 
tématu. Práce sice není prosta autorčiných vlastních názorů, v převažující míře se však 
uplatňuje popisný charakter práce. Po formální stránce nemám k práci žádné připomínky. 
Úroveň grafického, jazykového i stylistického zpracování je na standardní úrovni, byť práce 
není prosta drobných překlepů. Odpovídající je též práce s literaturou.  

 
 
Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace. Celkově hodnotím diplomovou práci 

Markéty Soukupové jako velmi dobrou a jako takovou ji doporučuji k ústní obhajobě. 
 
 



Otázky k obhajobě. V rámci ústní obhajoby doporučuji, aby diplomantka odpověděla na 
tyto otázky: 

1) Považujete právní úpravu obsaženou v zákoně č. 110/1997 Sb., která umožňuje 
provozovateli zařízení společného stravování informovat spotřebitele o konkrétních 
alergenech až na jeho vyžádání v souladu s cíli nařízení 1169/2011/EU?  

2) Na konkrétních ustanoveních nařízení 1169/2011/EU vysvětlete některé základní 
principy právní úpravy označování potravin. 

 
 
 
V Praze dne 19. března 2015    JUDr. Martina Franková, Ph.D. 
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