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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Předložená diplomová práce se týká aktuálního tématu, neboť v roce 2020 byla přijata novela č. 

114/2020 Sb., která vyhověla určité společenské poptávce ohledně trestněprávní ochrany zvířat. 

Jedná se jistě o téma vhodné ke zpracování na úrovni diplomové práce.  

 

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

metody 

Při zpracování byly využity zejména znalosti zejména z oboru trestního práva hmotného, 

evropského a mezinárodního. Z hlediska metod byla použita deskripce, analýza a metoda 

srovnávací, které byly vhodným způpsbem kombinovány. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Diplomová práce má celkem 7 částí. Po tradičním úvodu, kde jsou především definovány cíle 

práce, následuje kapitola první, kde jsou vymezeny základní pojmy v oblasti ochrany zvířat proti 

týrání (zvíře a živočich, ochrana zvířat, týrání zvířat, welfare). Kapitola dvě pojednává o 

historickém vývoji, a to na vnitorostátní, evropské a mezinárodní úrovni. Kapitola třetí především 

rozebírá právní úpravu v trestním zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.). Předmětem kapitoly čtvrté, 

které současně s kapitolou třetí tvoří jádro práce, je pojednání o novele trestního zákoníku 

(114/2020 Sb.), kterou můžeme označit jako určitý milník ohledně zkoumané problematiky. 

Kapitola pátá je pojata komparativně – jde zde zevrubně pojednáno o vybraných zahraničních 

úpravách (Španělsko, Nizozemí, Maďarsko a Slovensko). Práce obsahuje též závěr (poslední 

kapitola/část). Práce má logickou (a tedy vhodně zvolenou) strukturu – je v zásadě postupováno 

od obecného ke konkrétnímu. 

 

4. Vyjádření k práci 

Předložená práce se věnuje aktuálnímu tématu, kterým je trestněprávní ochrana zvířat. Aktuálnost 

je dána především novelou trestního zákoníku z roku 2020. Přednosti i nedostatky jistě odhalí 

oponent. Z pozice vedoucího práce mohu toliko konstatovat, že práce byla během sepisování 

opakovaně konzultována, kdy diplomant akceptoval hlavní připomínky k textu. Práce je podle 

mého názoru zpracována kvalitním způsobem, a to jak po stránce formální, tak i materiální. Jistě 

by šlo sepsat několik dalších destítek stran k tomuto tématu, kdy by byla využita i podrobná 

analýza mimotrestních předpisů, případně by bylo zkoumáno více zahraničních právních úprav. 

Výsledná práce je podle mého názoru zdařilá a svědčí o odborném zájmu diplomanta o tuto 

problematiku. Předložená práce Ondřeje Koláře splňuje formální i obsahové náležitosti, které jsou 

kladeny na tento typ práce. Definované cíle práce byly naplaněny a práce má velmi dobrou 

odbornou i literarní úroveň. Vyzdvihl bych zejména samostatnost při zpracování tématu a to, že 

se diplomant uvádí i některé vlastní názory. 
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5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Definované cíle práce (viz str. 6 a 7) byly naplněny. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Systém Theses vykázal nejvyšší shodu s jinými 

pracemi ve výši 5 % (436 podobných dokumentů), 

systém Turnitin pak shodu 33 %, kdy počet slov v 

nejdelšim úseku podobnosti byl 50. Závěr: Práce není 

kompilátem nebo plagiátem. Zevrubnou kontrolou 

lze dospět k závěru, že shodné pasaže byly řádně 

citovány, případně se jedná o citaci právních 

předpisů či judikatury. 

Logická stavba práce Práce má logickou strukturu, postupuje od obecného 

ke konkrétnímu. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Z povahy věci a tématu zvolené práce diplomant 

používá zejména české prameny, nicméně jsou 

zastoupeny i prameny cizojazyčné. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy lze považovat za 

dostatečnou, a to zejména s ohledem tento typ 

kvalifikační práce. Jistě by šlo sepsat několik dalších 

destítek stran k tomuto tématu, kdy by byla využita i 

podrobná analýza mimotrestních předpisů, případně 

by bylo zkoumáno více zahraničních právních úprav. 

Zvolené téma bylo vzhledem k typu kvalifikační 

práce v zásadě vyčerpáno.  

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Úprava práce je přehledná, až na výjimku (str. 42) 

diplomant nepracuje s tabulkami. 

Jazyková a stylistická úroveň Žádná neobvyklá slova či slovní spojení jsem 

neobjevil. Bez výhrad. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Doporučuji – předložená práce splňuje 

formální i obsahové náležitosti, které jsou 

kladeny na tento typ práce. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně (1) 

 

Otázky: 

1. Zhodnocení novely trestního zákoníku, provedené zákonem č. 114/2020 Sb. – její přednosti a 

nedostatky. 

2. Perspektivy na úseku trestněprávní ochrany zvířat de lege ferenda a možnosti inspirace ze 

zkoumaných zahraničních právních úprav. 

 

 

V Praze dne 14. 5. 2021 

 
_________________________ 

JUDr. Jiří Mulák, Ph.D. 

vedoucí diplomové práce 


