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Téma a rozsah práce: Posuzovaná diplomová práce je zaměřená na téma z oblasti zvláštní části 

práva životního prostředí, a spadá rovněž i do systému zemědělského práva. Autorka si vybrala 

právní úpravu z oblasti ochrany zvířat, konkrétně právní úpravu chovu zvířat a v rámci ní ochranu 

hospodářských zvířat proti týrání. Diplomová práce má 74 stran vlastního textu, který však do 

jisté míry doplňuje šest autorkou vybraných a zpracovaných příloh, které vhodně ilustrují na 

příkladech předchozí odborný text. 

 

Aktuálnost a novost tématu: 

Zvolené téma je vzhledem k obsahu a společenskému dopadu aktuální den ode dne víc a více,  

a to vzhledem k věcnému obsahu, vývoji právní úpravy a judikatury a především z hlediska 

uplatnění v praxi, zejména v rámci činnosti Státní veterinární správy, Policie ČR, ale i 

nevládních organizací na ochranu zvířat. 

  

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody 

Autorka si vybrala téma, kde je nutné se vyrovnat s nutností nastudovat vedle pramenů práva 

životního prostředí s přesahem do správního a trestního práva a doktrinární literatury i určitý 

odborný základ z oblasti zemědělství a chovu zvířat. Metody použité v textu diplomové práce 

se jeví standardními na akademické úrovni při psaní kvalifikačních prací, převládá deskripce a 

analýza. 

 

Formální a systematické členění diplomové práce: 

 

Posuzovaný text diplomové práce je rozdělen do úvodu, pěti částí a závěru. Celkem 

diplomová práce obsahuje 99 stran, z toho 74 stran vlastního textu plus přílohy dle Opatření 

děkana č.17/2017 a autorčiny vlastní přílohy. V úvodu diplomantka srozumitelně vysvětlila 

cíle práce a obsah jednotlivých kapitol. V první kapitole vymezila autorka základní pojmy. 

V druhé kapitole se věnovala filosofickým a právním východiskům v rámci historie ochrany 

hospodářských zvířat. Kapitola třetí a čtvrtá se věnuje popisu a analýze pramenů na úrovni 

mezinárodního, evropského a vnitrostátního práva. Autorka místy srovnává vybrané nástroje a 

instituty i se zahraniční úpravou, nebo ji alespoň zmiňuje (Polsko, Švýcarsko, Německo, 

Velká Británie, USA).  
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 V páté kapitole se autorka zaměřuje na vybrané aspekty právní ochrany hospodářských zvířat. 

Poslední kapitolu tvoří závěry (str. 70 až 74), které shrnují podstatné nálezy z předchozích 

kapitol a identifikují nejdůležitější právní nedostatky.  

 

Hodnocení diplomové práce: 

Pokud jde o formální stránku, autorka uvedla všechny povinné přílohy vyžadované 

příslušným opatřením děkana PFUK k tvorbě závěrečných prací. Poznámky pod čarou jsou 

zastoupeny nadstandardně, svědčí to mimo jiné i o tom, že si autorka dané téma pečlivě 

nastudovala. Odborná literatura a další použité prameny jsou citovány řádně, pouze 

v seznamu použitých pramenů chybí některé prameny mezinárodního práva a na str.85 Listina 

základních práv a svobod není citována číslem ve Sbírce zákonů. Podobně není identifikována 

Smlouva o fungování EU na str.86.  

Pokud jde o obsahovou stránku hodnocené diplomové práce, autorka prokázala 

schopnost nastudovat prameny a odbornou literaturu, vybrat z nich to podstatné a provést 

samostatně deskripci a analýzu. Práce má logickou stavbu, věcná a právní problematika je 

v zásadě dobře vyvážená. V rámci textu diplomové práce autorka zaujímá svá kritická 

stanoviska, byť mohly být i propracovanější a více zdůvodněné například i odkazy na 

judikaturu. Cíle práce byly podle mne naplněny, i když je text hodně popisný.  

 

Poznámky k textu: 

V kapitole 3.1.autorka popisuje Všeobecnou dohodu o clech a obchodu, u které uvádí, že byla 

nahrazena Světovou obchodní organizací, avšak již neuvádí platné dohody uzavřené pod 

WTO, týkající se tématu diplomové práce.  V kapitole 4.4.autorka provedla zajímavý exkurz 

do polského práva, avšak napadá mě, zda je to srovnatelné, když polský systém deliktní 

odpovědnosti je trochu jiný než český. Ve vlastním textu či v závěrech chybí pečlivější 

zdůvodnění, proč měnit stávající trestněprávní úpravu ochrany zvířat proti týrání a zda si 

autorka myslí, že to ovlivní soudní praxi. Autorka také mohla v závěrech navrhnout na 

základě své analýzy konkrétní formulace novely právní úpravy např. v zákoně na ochranu 

zvířat proti týrání.  

 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace:  

Diplomová práce Gabriely Kaletové splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikačních 

prací na PFUK jak po formální tak po obsahové stránce, proto ji doporučuji k ústní obhajobě, 

s navrženým hodnocením velmi dobře až výborně, v závislosti na úrovni ústní obhajoby. 

 

V rámci obhajoby by se mohla autorka věnovat následujícím problémům: 

 

1) Trestněprávní odpovědnost za chov hospodářských zvířat de lege lata a de lege 

ferenda. 

2) Role WTO a jejích dohod při ochraně hospodářských zvířat. 

 

V Roztokách dne 15.5. 2019    Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.  

        oponent diplomové práce  


