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1. Stanovení cílů, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu 

Diplomantka se v předkládané diplomové práci zabývá otázkou právního postavení zvířete 

v současném českém soukromém právu se specifickým zaměřením na oblast náhrady, resp. 

odčinění újmy. Výběr tématu hodnotím kladně v prvé řadě z toho důvodu, že daná 

problematika není častým předmětem kvalifikačních prací tohoto typu. Autorkou předložené 

dílo lze proto v jistém smyslu označit za průkopnické. Její práce je navíc aktuální, a to z toho 

důvodu, že český zákonodárce v rámci rekodifikace přistoupil k dereifikaci zvířete, čímž se 

odklonil od dřívější koncepce, která zvířata řadila do kategorie věcí v právním smyslu. 

V úvodu práce nechybí vymezení hlavního vědeckého cíle, kterým je zhodnocení toho, zda 

platná právní úprava náhrady újmy odpovídajícím způsobem reflektuje zvláštní povahu 

zvířete jako smysly nadaného živého tvora. Jsou zde rovněž naznačeny vědecké metody, 

které se autorka rozhodla při svém výzkumu použít. 

 

2. Formální a systematické členění diplomové práce 

Ze systematického hlediska je text přehledně a jasně rozdělen. Jeho struktura je logická a 

jednotlivé výklady na sebe navazují. Je respektováno předepsané členění pro odborný text, 

který začíná úvodem do problematiky a dále je rozdělen do čtyř základních tematických 

celků. Názvy kapitol a podkapitol odpovídají jejich obsahu. Práce nepostrádá závěr. 

 

3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů, bibliografické citace, poznámkový aparát 

Při zpracování díla autorka použila dostatečný počet zdrojů, na které správně odkazuje 

v souladu s předepsanou citační normou. Poznámkový aparát je adekvátní. Zvolená 

literatura je reprezentativní. Ocenit je třeba rovněž výbornou práci s judikaturou, a to nejen 

českou, ale také zahraniční. 

4. Jazyková a stylistická úroveň diplomové práce 

Jazyková i stylistická úroveň práce je vynikající. V práci nejsou podstatné gramatické 

nedostatky. Správně je pracováno i s právní terminologií. Autorka svým písemným 

projevem prokázala, že je schopna se vyjadřovat čtivým právním jazykem. Jen výjimečně se 

lze v práci setkat s méně obratnými formulacemi (viz např. „Na zvíře tak omezeně dopadají 

ustanovení věcného i závazkového práva“ na str. 9 nebo „Za smysl odpovídající rakouské 

právní úpravy, již důvodová zpráva k občanskému zákoníku výslovně označuje za inspirační 

zdroj českého zákonodárce, je primárně považována ochrana vlastníků zvířat“ na str. 49). 



  

 

5. Vyjádření k práci 

Předloženou práci celkově hodnotím jako velmi zdařilou a nemám k ní žádných zásadních 

připomínek. Diplomantka poukázala na všechny podstatné problémy, které souvisejí se 

zvoleným tématem. Rozlišila potřebu sledovat náhradu újmy způsobené zvířetem na straně 

jedné a náhradu újmu způsobené zvířeti, resp. jeho vlastníkovi na straně druhé. Nezbytným 

odrazovým bodem při tomto zkoumání je jistě pojem zvíře, se kterým je možné se setkat 

napříč celým českým právním řádem. V této souvislosti autorka správně upozornila na 

problém spočívající ve výskytu různých definic tohoto pojmu ve veřejném a soukromém 

právu. Všimla si rovněž praktických důsledků vyvolaných dereifikací zvířete, a to zejména 

s ohledem na požadavek zajištění ochrany samotného zvířete i vzájemných emočních vazeb, 

které se mohou vytvořit mezi zvířetem a jeho vlastníkem. Těžištěm práce je třetí kapitola, 

ve které je proveden detailní rozbor náhrady újmy způsobené zvířetem. O tom, nakolik 

aktuální a závažná je tato problematika, svědčí mimo jiné nárůst reálných případů útoků 

zvířete (psa) na člověka v poslední době. Za přínosnou proto považuji autorčinu detailní 

analýzu zvláštní skutkové podstaty odpovědnosti za škodu způsobené zvířetem podle § 2933 

obč. zák., která zakládá solidární odpovědnost vlastníka zvířete a osoby, které bylo zvíře 

svěřeno nebo která zvíře chová nebo jinak používá. Při řešení otázky, zda takovou 

spoluodpovědnou osobou může být jakýkoliv detentor, který měl zvíře ve své faktické moci, 

autorka nabízí ucelený přehled názorů vyslovených v právní teorii a v (nejen české) 

judikatuře. Čtvrtá kapitola je věnována otázce náhrady újmy způsobené vlastníkovi 

poraněním nebo usmrcením jeho zvířete. Vedle ekonomického aspektu odrážejícího se 

v možnosti vlastníka požadovat v těchto případech náhradu majetkové újmy (škody) a 

ušlého zisku je zdůrazněna a blíže rozvedena i otázka odčinění případné nemajetkové újmy 

vzniklé v důsledku narušení citové vazby existující mezi vlastníkem a zvířetem. Na tomto 

místě lze vyzdvihnout intenzivní snahu autorky nalézt optimální právní základ pro 

odčiňování takto způsobených nemateriálních újem. 

 

6. Doporučení či nedoporučení práce k obhajobě. Připomínky a otázky k zodpovězení při 

obhajobě 

Domnívám se, že diplomantka v předkládané diplomové práci osvědčila samostatnost při 

zpracování zvoleného tématu, schopnost zorientovat se v právní úpravě, doktríně i 

v relevantní judikatuře. Práci proto doporučuji k ústní obhajobě s předběžným hodnocením: 

„výborně“. U ústní obhajoby by se diplomantka mohla vyjádřit k následující otázce: 

 

Jaké řešení autorka de lege ferenda navrhuje z hlediska adekvátního zohlednění zvláštní 

povahy zvířete v oblasti deliktního práva? 
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