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Posudek oponenta diplomové práce 

 

Jméno diplomantky: Bc. Markéta NOVÁKOVÁ 

Téma práce: Zemědělská politika EU – její slabiny a snahy o reformu 

Rozsah práce: 114 číslovaných stran 

Datum vypracování práce: 16. 8. 2016 

Datum odevzdání práce: 29. 8. 2016 

Vedoucí práce: JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. 

Jazyk, ve kterém je diplomová práce zpracována, je čeština. 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce zvolila problematiku z oblasti společné 

zemědělské politiky Evropské unie. Zvolené téma je aktuální. 

Předložená diplomová práce se skládá z titulní strany, z čestného prohlášení, 

poděkování, obsahu, úvodu, pěti meritorních kapitol, členěných na podkapitoly (které jsou 

případně ještě dále členěny), závěru, přílohy, seznamu zkratek, tabulek atp., seznamu 

použitých zdrojů, abstraktu v češtině, abstractu v angličtině, klíčových slov v češtině, key 

words v angličtině a názvu v češtině a angličtině. 

Diplomová práce splňuje předepsaný počet stran (znaků) a obsahuje všechny 

požadované formální složky a náležitosti. 

 Míra citování (identifikace) literatury i dalších zdrojů tak, jak je provedena v práci, je 

nadprůměrná. Zdroje jsou dohledatelné a jednoznačně identifikované. 

Práce je psána odborným jazykem bez nadbytečného výskytu překlepů. Technické 

zpracování je dobré. Struktura práce je systematická, diplomantka přesvědčivě směřuje 

k vytýčenému cíli. 

Připomínky: 

První připomínka oponenta je ta, že verze práce v elektronickém Informačním systému 

(dále jen. „el.v.“) zcela neodpovídá předložené tištěné verzi (dále jen „t.v.“) – tuto skutečnost 

je třeba při obhajobě vysvětlit.  

Ostatní chyby a nedostatky jsou pouze sekundárního nebo dokonce terciálního rázu, 

např.: 

- Práce mohla být vytištěna oboustranně (alespoň neoficiální verze v kroužkové vazbě). 

- Některé pojmy jsou v práci použity, ale vysvětleny až výrazně níže – např. slovo 

„ozelenit“ je dvakrát použito na s. 31 el.v., resp. s. 34 t.v., ale vysvětleno je až na s. 59 

el.v., resp. s. 64 t.v. 

- Některé sloupce v tabulce na s. 44 t.v. nejsou úplně srozumitelné. 

- „Kulhavka a slintavka“ je souborné označení pro jednu nemoc (angl.. Foot and Mouth 

Disease, lat. Aphtae epizooticae) – nesprávně na s. 45 t.v. 
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- Text v některých poznámkách pod čarou (ppč) měl být součástí hlavního textu – viz 

např. ppč 207. 

- Některé ppč mohly být sjednoceny nebo v nich použito „Ibid.“ nebo „Tamtéž“ – viz 

např. ppč 211+212+213 nebo ppč 300+301+302 nebo ppč 368+369+370. 

- Není jasné, proč diplomantka zařadila mapu č. 3, jako jedinou a osamocenou, do 

příloh (s. 98 t.v.). 

K diskusi při obhajobě: 

Předložená práce je kvalitou obsahu i svým rozsahem nadprůměrná. Z tohoto důvodu 

oponent nepokládá diplomantce konkrétní otázku k zodpovězení při obhajobě. Diskuse při 

obhajobě bude pak oponentem vedena tak, aby potvrdila, že diplomantka ovládá materii 

zpracovanou v předložené práci. 

Závěrečné hodnocení: 

Po celkovém zvážení oponent diplomové práce předloženou práci doporučuje 

k obhajobě a navrhuje ji hodnotit známkou výborně (pokud diplomantka při obhajobě 

prokáže, že zpracované téma výborně ovládá). 

V Praze dne 5. září 2016 

JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D. 

    oponent diplomové práce 

 


