
Posudek oponentky diplomové práce 

Diplomant: Jan Marko 

Téma a rozsah práce: Tématem práce je Srovnání právní úpravy konvenčního a ekologického 

zemědělství. Práce je přehledně zpracována na 83 stranách ve 3 kapitolách doplněných o 

úvod, závěr, abstrakt a další povinné náležitosti. 

Datum odevzdání práce: duben 2016 

Aktuálnost (novost) tématu: Téma práce srovnání právní úpravy konvenčního a 

ekologického zemědělství patří mezi aktuální témata, přestože je již v českém právním řádu 

dlouhodobě etablované. Z věcného pohledu se jedná o aktuální a diskutovanou problematiku s 

nezanedbatelným významem pro ochranu životního prostředí a lidského zdraví. Jedná se proto o 

téma spíše aktuální. 

Náročnost tématu: Náročnost tématu je dána zejména složitostí a rozsáhlostí právní úpravy, 

kdy s tématem souvisí celá právních institutů a tím i předpisů. Zpracování tématu poskytuje 

základní odbornou literaturu. Ke zpracování není nezbytné využívat cizojazyčnou literaturu 

ani judikaturu. Z výše uvedených důvodů považuji téma práce za méně náročné. 

Hodnocení práce: Diplomová práce má celkem 83 stran a 3 kapitoly doplněné o abstrakt a 

další povinné náležitosti. Členění práce je přehledné a logické. Úprava práce i jazyková a 

stylistická úroveň je odpovídající požadavkům na odborný text - práce neobsahuje téměř 

žádné překlepy, formátování je kvalitní a bezchybné, atd. Přesto je práci možné například 

vytknout, že necituje on-line zdroje v souladu s normou, když neuvádí datum posledního 

přístupu k nim. Rozsah práce odpovídá požadavkům na diplomovou práci. Autor by v rámci 

diplomové práce měl pracovat se širším okruhem odborné literatury, což se projevilo v ne 

příliš častých citacích, respektive v úzkém okruhu citované literatury. Po formální stránce 

proto hodnotím práci jako odpovídající požadavkům.  

Diplomant se ve své práci zabývá v samostatných kapitolách srovnání úpravy konvenčního a 

ekologického zemědělství. Po úvodu se autor věnuje v samostatné kapitole nejdříve 

konvenčnímu zemědělství (kapitola první) a posléze i ekologickému zemědělství (kapitola 

druhá). V samostatné třetí kapitola pak tyto úpravy srovnává v několika otázkách (podnikání 

v zemědělství, povinnosti při produkci, značení, kontrola a dotace).  

Diplomová práce je s výjimkou závěrečné srovnávací kapitoly velmi popisná. Možná i 

s ohledem na nedostatečnou práci s odbornou literaturou a judikaturou diplomant 

neidentifikuje žádné problematické otázky a nepřináší k nim vlastní názory podpořené právní 

argumentací. Vlastní názory a argumentaci autora tak obsahují ve velmi stručné podobě 

pouze krátká shrnutí na konci kapitol.  



Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené konstatuji, že práce 

splňuje požadavky kladené na diplomové práce na Právnické fakultě UK a doporučuji ji 

k ústní obhajobě s navrženým klasifikačním stupněm velmi dobře až dobře. 

Otázky k obhajobě: V rámci ústní obhajoby bych autora ráda požádala o zodpovězení 

následujících otázek:  

1. Vysvětlete a zhodnoťte právní úpravu udělování výjimek z pravidel ekologického 

zemědělství. 

2. Jakým způsobem de lege ferenda by mohl být více podpořen rozvoj ekologického 

zemědělství, popř. podpořen jeho význam pro ochranu půdy? 

V Praze dne 24. 5. 2016 

JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D. 


