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Tématem oponované diplomové práce je oblast evropského unijního práva, se stěžejním zaměřením na 

otázky Společné rybářské politiky EU. V diplomové práci jsou zapracovány některé pasáže z autorovy 

práce v rámci soutěže SVOČ obhájené v roce 2013 na obdobné téma. Jedná se o věcně i právně spíše 

obtížnější téma, které je zároveň aktuální, vzhledem k vývoji Společné rybářské politiky EU v této 

oblasti, a to zejména po reformách v letech  2002 a 2013.   

Text diplomové práce je rozdělen do pěti částí, včetně úvodu a závěru. Formálně jsou jednotlivé části 

děleny dále ještě podrobněji většinou do dvou až tří úrovní, s výjimkou kapitoly 3., kde byla použita i 

rovina čtvrtá, což vlastní text poněkud znepřehledňuje. Vlastní text diplomové práce zahrnuje 87 stran 

včetně příloh daných Opatřením děkana PFUK pro tvorbu diplomových prací.  

Autor se postupně zabývá stručným vývojem Společné rybářské politiky EU až do současné doby. 

Třetí kapitola je věnována řízení evropského rybolovu a k tomu určeným právním, plánovacím a 

technickým nástrojům. Vzhledem k názvu a obsahu tématu bych si ale přeci jen dokázal představit 

poněkud více pozornosti věnované právním a věcným otázkám ochrany životního prostředí 

(ekosystémová ochrana, ochrana druhové biodiverzity, ochrana vod), než jak učinil autor (v podstatě 

jen subkapitola 3.4.3. a ještě jen povrchně).  

Čtvrtá kapitola se zabývá kontrolním systémem, sloužícím k zajištění dodržování pravidel Společné 

rybářské politiky EU. Tato kapitola je velmi zdařilá, lituji jen, že se autor více nerozepsal o sankcích 

(str. 71 nahoře).  

Závěry odrážejí předchozí autorovy poznatky popsané v jednotlivých částech práce, jsou velmi hutné a 

informačně bohaté. Jenom jsem úplně neodlišil, co z toho jsou autorovy vlastní kritické názory a co je 

syntéza použitých pramenů. 

Oponovaná diplomová práce prokázala autorovu schopnost seznámit se s prameny právní úpravy, 

nalézt příslušná fakta, tato utřídit a popsat, analyzovat je a činit závěry. Práce má komplexní charakter, 

logickou strukturu, autor postupoval od historického vývoje po současnou právní úpravu, od nástrojů 

regulace až po nástroje prosazování.  Práce je sice hodně popisná, ale to zas není vzhledem k předmětu 

až tak na škodu. Formální stránka diplomové práce je na velmi dobré úrovni, autor cituje použité 

prameny často a řádně, práce obsahuje povinné i autorem zařazené přílohy. 

 

Závěrem konstatuji, že diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikačních prací 

na PFUK v Praze jak po formální tak po obsahové stránce, proto ji doporučuji k ústní obhajobě, 

s navrženým hodnocením velmi dobře až výborně. 

 

V rámci obhajoby by se mohl autor věnovat následujícím otázkám: 

 

1) Jak se díváte na otázku dalšího vývoje udržitelného rybolovu po roce 2014 vzhledem k nové 

Evropské Komisi a jejímu programovému období a zaměření její politiky? Změní se 

dosavadní přístup EU odklonem od opatření ve prospěch životního prostředí k posílení 

konkurenceschopnosti ekonomiky, jako tomu má být u Společné environmentální politiky?  

2) Za jakých podmínek lze realizovat mořský rybolov v oblastech vyhlášených jako evropsky 

významné lokality dle Směrnice č. 92/43/EHS ?  
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