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Diplomová práce Kateřiny Langové na téma „Vinohradnictví a vinařství z pohledu práva“ má 

celkem 76 stran, z toho 69 stran vlastního textu, a skládá se celkem z devíti dále 

strukturovaných částí, dále pak ze seznamu pramenů, seznamu zkratek, česky i anglicky 

psaného abstraktu. Práce splňuje formální požadavky kladené na diplomovou práci. Byla 

odevzdána 8. ledna 2018.  

Aktuálnost tématu. Jedná se o téma z oblasti zemědělského práva, jemuž odborná právní 

literatura příliš pozornosti nevěnuje. Z věcného hlediska se však jedná o tradiční téma se 

značným významem pro praxi. Z těchto důvodů považuji téma práce za vhodné ke zpracování 

na úrovni diplomové práce a za aktuální.  

Náročnost tématu. Obtížnost tématu práce je dána především jeho průřezovým charakterem, 

kdy právní úprava není soustředěna do jednoho právního předpisu. Diplomantka tak musí 

prokázat orientaci v širším okruhu právních předpisů zejména z oblasti zemědělského práva, 

potravinového práva a práva životního prostředí. Oporu zpracování tématu poskytuje užší 

okruh pramenů. S ohledem na výše uvedené hodnotím téma jako o středně obtížné.  

Hodnocení práce. Cílem práce, který diplomantka formuluje v jejím úvodu, je „poskytnout 

ucelený přehled o právních předpisech z oblasti vinohradnictví a  vinařství a její 

systematice“. Takto stanovený cíl práce implikuje zvolenou metodu, kterou je především 

analýza platné právní úpravy, diplomantka však při této analýze pracuje převážně popisným 

způsobem, nesnaží se o nalezení a rozbor problémových otázek právní úpravy.  

Diplomová práce se včetně úvodu a závěru práce logicky člení do devíti dále členěných částí, 

ve kterých se postupně věnuje historickým aspektům právní úpravy, zasazení právní úpravy 

vinohradnictví a vinařství do právního systému ČR a jednotlivým pramenům, dále rozboru 

nejdůležitějšího právního předpisu - zákona o vinohradnictví a vinařství, problematice dotací, 

institucionálnímu zajištění a stručnému přiblížení relevantní rakouské právní úpravy. 

Z hlediska systematiky mám výhradu především k rozdělení tématu postavení 

vinohradnického a vinařského práva a jeho pramenů do dvou samostatných kapitol namísto 

pojednání v rámci jedné kapitoly.  

Po obsahové stránce práce přináší základní a v zásadě komplexní přehled o relevantní právní 

úpravě, čímž naplňuje diplomantkou v úvodu vytyčený cíl. Téma je však zpracováno 

převážně většině popisným způsobem, byť zejména v závěru práce uvádí diplomantka též 

vlastní stanoviska. Postrádám zejména upozornění na problémové otázky právní úpravy a 

jejich rozbor. Při zpracování tématu diplomantka sice správně odkazuje na použité zdroje, 

vychází však z poměrně malého okruhu pramenů. V seznamu pramenů pak postrádám 

uvedení judikatury, na kterou je v textu práce odkazováno.  

Grafická, stylistická a jazyková stránka práce je na standardní úrovni a nemám k ní žádné 

připomínky.  



Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace Diplomovou práci Kateřiny Langové hodnotím 

jako dobrou až velmi dobrou, a jako takovou ji doporučuji k ústní obhajobě. 

Otázky k obhajobě. V rámci ústní obhajoby doporučuji, aby se diplomantka vyjádřila 

k následujícím otázkám: 

1) V závěru práce uvádíte, že zákon o vinohradnictví a vinařství má stále své nedostatky. 

Uveďte, prosím, příklady takových nedostatků a návrhů na jejich řešení de lege 

ferenda. 

2) V práci upozorňujete na význam životního prostředí a práva životního prostředí pro 

vinohradnictví a vinařství. Jaké konkrétní právní předpisy (event. jejich ustanovení) 

považujete z tohoto pohledu za nejdůležitější a proč? 

 

 

  

V Praze dne 22. ledna 2018     JUDr. Martina Franková, Ph.D. 

 


