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Diplomant: Zbyněk Zavřel

Téma a rozsah práce: Evropská právní úprava udržitelného rybolovu
Diplomová práce je zpracována v celkovém rozsahu 88 stran, z toho 77 stran vlastního textu.
Kromě úvodu a závěru je výklad členěn do tří částí věnovaných postupně společné rybářské
politice (dále též jen „SRP“), řízení evropského rybolovu a kontrolnímu systému. Každá z částí
se dělí na několik podkapitol a je ukončena shrnutím, rozsahem nejvýznamnější (cca 35
stran) je část věnovaná řízení evropského rybolovu. Práci doplňují seznamy zkratek a
použitých zdrojů, jedna grafická příloha a povinné součásti (shrnutí, abstrakty, klíčová slova).

Datum odevzdání práce: 29. srpna 2014

Aktuálnost (novost) tématu: Autor si pro svou diplomovou práci zvolil velmi zajímavé téma
evropské právní úpravy mořského rybolovu. Jedná se o téma, kterému v České republice
není z důvodu její geografické polohy prakticky věnována pozornost, v unijním kontextu se
však jedná o jedno ze stěžejních témat oblasti ochrany životního prostředí, resp. přírodních
zdrojů. Téma je nejen velmi zajímavé, ale též vysoce aktuální, neboť společná rybářská
politika právě prochází významnou reformou s cílem nejen zajistit dlouhodobou udržitelnost
tohoto odvětví v EU, ale přispět k ní i v celosvětovém měřítku. Z hlediska zpracování formou
diplomové práce lze téma bezpochyby označit za nové, nejsem si vědoma, že by v posledních
letech byla na půdě Právnické fakulty UK zpracována vědecká práce obdobného zaměření.

Náročnost tématu: Zvolené téma považuji za náročné, a to nejen z důvodu absence české
odborné právní literatury. Společná rybářská politika EU stojí na komplexní právní úpravě
obsahující řadu norem technické povahy, pro jejichž pochopení je nezbytná znalost věcných
souvislostí problematiky (situace rybích hejn, metody lovu, způsoby kontroly rybářských
plavidel apod.). Řada relevantních dokumentů evropských institucí (samozřejmě včetně
právních předpisů) je sice k dispozici v češtině, autor si však musel osvojit množství pojmů,
jejichž používání není v českém prostředí běžné. Zpracování tématu též vyžaduje znalosti
z mnoha dalších oborů, jako jsou například obecné právo EU, mezinárodní právo či právo
životního prostředí.

Hodnocení práce: Práci celkově hodnotím jako nadprůměrnou, a to jak po stránce formální,
tak obsahové. V práci se téměř neobjevují chyby a překlepy, použitý styl je srozumitelný a
čtivý, odkazy na použité zdroje formálně bezchybné. Autor též velmi dobře využívá
poznámek pod čarou, a to nejen pro odkazy na použité zdroje, ale též pro upřesnění,
doplnění či rozvinutí výkladu. Struktura práce, byť nijak originální, je logická a neopomíjí
žádný z významných aspektů problematiky (na tomto místě je třeba podotknout, že práce
samozřejmě není vyčerpávajícím zpracováním tématu, to však vzhledem k jeho rozsahu
v žádném případě nelze diplomantovi vyčítat). Obsahově velmi kladně hodnotím snahu o
skutečné proniknutí do problematiky a její zprostředkování čtenáři. Výklad je místy dosti
popisný, tato popisnost však odpovídá cíli práce, jímž není polemika, ale analýza společné
rybářské politiky EU ve světle jejích nedávných změn. U vědecké práce této úrovně jsou
popis a následná analýza právní úpravy plně akceptovatelnými metodami, v tomto případě
navíc odůvodněnými obecností tématu a absencí údajů, jež by v českém prostředí mohly být
považovány za notoriety (autor zcela pochopitelně vysvětluje i základní charakteristiky
společné rybářské politiky). Velmi hezky je zpracován závěr práce, který je skutečným
završením výkladu v podobě syntézy poznatků a uvedení nejvýznamnějších závěrů. Je možné



shrnout, že předložená práce prokazuje autorovy výborné znalosti pojednávané
problematiky, jeho důkladnou práci se zdroji a celkovou vědeckou „poctivost“ (ve smyslu
pečlivosti zpracování), které si u studentů velmi cením. Byť mohu být samozřejmě
podezřívána z podjatosti ve prospěch diplomanta, neboť zvolené téma je mi osobně velmi
blízké, mám za to, že nadprůměrné hodnocení obstojí i v očích plně objektivního
hodnotitele.

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené konstatuji, že
předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce na Právnické fakultě UK, a
doporučuji ji k ústní obhajobě s navrženým klasifikačním stupněm výborně.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: V rámci obhajoby bych autora požádala o
vyjádření k následujícím tématům:

1. Autor na několika místech v práci zmiňuje potřebu uplatňovat při řízeních rybolovu
princip předběžné opatrnosti a vycházet z vědeckých doporučení. Jakou formou jsou
tato dvě pravidla v reformované společné rybářské politice zakotvena? Jinými slovy,
jak konkrétně jsou příslušné orgány EU povinny brát při stanovování celkových
přípustných odlovů v úvahu princip předběžné opatrnosti a jaká je právní relevance
vědeckých doporučení?

2. Příklad technických opatření, jejichž úprava na úrovni EU byla ovlivněna
mezinárodněprávní úpravou.

V Praze dne 12. září 2014

…………….…………………………………..
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
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