
             Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Jméno diplomanta: Gabriela Kaletová 

Téma a rozsah práce: Tématem práce je Právní ochrana hospodářských zvířat proti týrání. 

Práce je zpracována na 99 stranách, z toho 74 stran vlastního textu v 5 kapitolách doplněných 

o úvod, závěr, abstrakt a další povinné náležitosti.  

Datum odevzdání práce: 05.04.2019  

Aktuálnost (novost) tématu: Problematika ochrany zvířat proti týrání, resp. špatnému 

zacházení ze strany člověka, není nikterak nová, přesto neztrácí nic ze své aktuálnosti. 

Autorka se navíc zaměřuje na kategorii hospodářských zvířat, kde jsou rizika týrání nejvyšší: 

zvíře je vnímáno primárné (a často pouze) jako zdroj produktů užitečných pro člověka, 

nikoliv jako smysly nadaný živý tvor, a otázka jeho pohody proto ustupuje do pozadí, Právní 

úprava ochrany hospodářských zvířat navíc není statická, naopak se neustále vyvíjí, její 

analýza a kritické zhodnocení proto mohou neustále přinášet nové závěry a podněty. 

 

Náročnost tématu: Téma lze považovat za středně (standardně) náročné. Právní úprava 

ochrany hospodářských zvířat proti týrání je rozsáhlá, dosti technická a ne zcela přehledná. 

Na druhou stranu se jedná o téma s dostatečným množstvím pramenů. 

  

Formální a systematické členění práce: Diplomová práce má celkem 99 stran, z toho 74 stran 

vlastního textu a 5 kapitol doplněných o úvod, závěr, abstrakt a další povinné náležitosti. 

V rámci první kapitoly se autorka věnuje vymezení základních pojmů, jakými jsou zvíře, 

chovatel, týrání apod. Ve druhé kapitole jsou charakterizována filozofická a právní 

východiska ochrany hospodářských zvířat. Následující kapitola je zaměřena na nadnárodní 

úpravu, a to jak na mezinárodní tak evropskou, resp. unijní. Čtvrtá kapitola zahrnuje právní 

ochranu hospodářských zvířat v České republice, a to prameny práva, státní správu, účast 

veřejnosti a deliktní odpovědnost. V závěrečné páté kapitole se autorka zaměřuje na vybrané 

aspekty právní ochrany hospodářských zvířat (drůbež, prasata, skot) zahrnující jejich chov,  

přepravu a usmrcování.  

   

Hodnocení práce: Diplomantka při zpracování tématu prokázala schopnost celkové orientace 

v problematice a zpracování komplexních informací do srozumitelného a strukturovaného 

celku. Z textu práce je nepochybné, že autorka je velmi dobře obeznámena s platnou právní 

úpravou a je schopna její obsah interpretovat a popsat. Práce je velmi pečlivě zpracována, bez 

překlepů či pravopisných chyb. Ocenit lze závěrečná shrnutí v rámci jednotlivých kapitol. 

Autorka prokazuje výbornou schopnost práce s odbornou literaturou, přičemž rozsah citací a 

zdrojů (včetně cizojazyčných) je nadstandardní Práce je vhodně doplněna o přílohovou část, 

zejména pak tu, která srovnává podmínky konvenčního chovu s chovem v rámci 

ekologického zemědělství. Po formální stránce proto hodnotím práci jako výbornou.  

 

     Co do obsahové stránky nemám rovněž zásadnějších připomínek. Místy se autorka 

nevyhnula popisnosti (kapitola pátá), toto je ale do jisté míry dáno povahou tématu. Naopak 

velmi kladně hodnotím celou řadu erudovaných komentářů a polemik k platné právní úpravě 

(a to i na unijní úrovni) či k návrhům na její změny, kteréžto autorka vhodně zařazuje do 

výkladu daného tématu. Za podnětnou (byť stručnou) pak považuji zejména podkapitolu 

věnující se účasti veřejnosti včetně nástinu polské právní úpravy. Obohacující je také řada 

statistik doplňující výklad v jednotlivých kapitolách. Konečně i práce s judikaturou je na 

velmi dobrý úrovni. Po obsahové stránce hodnotím práci rovněž jako výbornou.  



     S ohledem na výše uvedené lze uzavřít, že cíl diplomové práce vytknutý diplomantkou v jejím 

úvodu, tj. nejen popsat příslušné právní normy upravující danou problematiku, ale tyto srovnat 

s potřebami zvířat a návazně zhodnotit efektivitu jejich ochrany a upozornit na případné 
nedostatky či navrhnout možné změny de lege ferenda, byl diplomantkou splněn.  

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: Diplomová práce je po stránce právní, jazykové, 

věcné a grafické na výborné úrovni. Doporučuji ji k ústní obhajobě s navrženým 

klasifikačním stupněm výborně.  

Otázky k obhajobě: V rámci ústní obhajoby navrhuji, aby se autorka věnovala následujícím 

otázkám:   

1. Jsou, resp. mohou být, dle české právní úpravy hospodářským zvířetem chovaným pro 

produkci živočišných produktů pes a krokodýl? 

2. Názor diplomantky na uzákonění povinnosti licencovaných zoologických zahrad zajistit 

umístění odebraných (propadnutých, zabraných, případně v náhradní péči) týraných 

hospodářských zvířat, včetně možnosti užití těchto zvířat jako potravy pro chované 

masožravé druhy živočichů.     

 

V Praze dne 06.05.2019  

 

JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D.  

 


