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Cílem práce diplomantky bylo podle jejích slov „… popsat hlavní body kritiky společné 
zemědělské politiky (dále také „SZP“), stěžejní snahy o její reformu ze strany Evropské unie (dále 
také „EU“) v posledních letech a následně analyzovat a zhodnotit, zda a v jakých oblastech došlo 
ze strany EU k dostatečné interakci a ke změnám v politice tak, aby reflektovala objektivní 
problémy a vznášenou kritiku“.

Po nutném vymezení cílů, nástrojů a vlastního systému zemědělské politiky a 
zemědělských trhů, se autorka věnovala detailnímu popisu slabých míst společné 
zemědělské politiky (dále tak jen „SZP“) a to zejména (významově) roli lobbingu při 
tvorbě a realizaci SZP a hlavně vztahu SZP EU a Světové obchodní organizace, jejímž
členem je i Evropská unie jako taková. 

Další významnou částí práce je definování politiky tzv. Mid-term Review (v letech 
2003-2007), Health check (v letech 2007-2013) a následně i politiky SZP po roce 2014
(pro léta 2014-2020). Závěr pak autorka věnovala jednak analýze toho, co ovlivnilo 
současnou společnou zemědělskou politiku (resp. aktuální reformu) – tedy jak interním
vlivům (rozdílné pozice jednotlivých členů EU), tak i vlivům externím a jednak celkovému 
zhodnocení SZP autorkou – od cen, přes sociální a environmentální nebo třeba 
rozpočtové rozměry. 

Problematika společné zemědělské politiky je téma složité a velmi obsáhlé, kde 
každá z jejích součástí by zasloužila samostatné zpracování a důkladnou analýzu jak
vývoje, tak obsahu - a to jak z ekonomického pohledu, tak z pozice vlastní právní 
úpravy. Zvolené téma diplomové práce je proto vzhledem ke značnému rozsahu a 
nutnosti mezioborových znalostí nepochybně náročné na teoretické znalosti, a vyžaduje 
jak znalosti právního rámce, tak i znalosti ekonomické.
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Autorka využila jak národní, tak hlavně cizojazyčné zdroje.

Z metod použitých v diplomové práci je možné uvést zejména indukci, syntézu i 
analýzu a také komparaci.

Ačkoli tzv. „Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce“ vyhotovený 
systémem Theses.cz uvádí 24 shod (u všech z nich však méně než 5% z textu), je nutné 
konstatovat, že tyto shody jsou řádně označenými citacemi. V tomto smyslu je tedy 
práce provedena maximálně korektně.

    Podle mého názoru cíle, které si diplomantka v úvodu své práce určila,
posuzovaná diplomová práce naplňuje, a to vyváženě a úspěšně.

Práce podává strukturovaný a logický přehled problematiky a svým
nadstandardním rozsahem – 109 stran (86 stran psaného textu) plně splňuje formální 
požadavky na diplomovou práci. Autorka podle mého názoru využila více než dostatečně i 
dostupnou literaturu.

Úprava, grafická část práce i tabulky jsou provedeny na standardní úrovni, stejně 
jako je dobrá stylistická a jazyková úroveň diplomové práce.

Otázka k zodpovězení: Jaké mohou být právní důvody užívání k zápisu (změny) 
v LPISu v České republice?

Vzhledem k úrovni zpracování diplomové práce po stránce formální i obsahové,
doporučuji práci k obhajobě a navrhuji práci ohodnotit jako výbornou.

V Praze dne 5. září 2016
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