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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku trestněprávní ochrany zvířat 

před týráním a jiným nevhodným zacházením. Jde nesporně o téma aktuální, když, jak sám 

diplomant uvádí, v evropském prostoru se v posledních letech akcentuje důležitost ochrany 

zvířat, což bylo reflektováno i v České republice přijetím novely trestního zákoníku č. 114/2020 

Sb. Zároveň se jedná i o téma hojně diskutované laickou veřejností.  

 

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

metody 

Diplomant vzhledem ke zvolenému tématu musel vycházet ze znalosti trestního práva 

hmotného, ale i ze znalostí práva správního (především zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu 

zvířat proti týrání) a občanského. Diplomant také pečlivě analyzoval mezinárodní dokumenty, 

které se k tématice vztahují. Diplomant použil vhodně metodu deskriptivní, analytickou i 

komparativní.   

 

3. Formální a systematické členění práce 

Diplomová práce je s výjimkou úvodu a závěru členěna do 5 za sebou systematicky logicky 

řazených kapitol.  

V první kapitole nás autor seznamuje se základními pojmy v oblasti zvířat. Přibližuje, jak je 

pojímáno zvíře v různých právních odvětvích, co vše se považuje za týrání, jaký je rozdíl mezi 

zvířetem a živočichem a seznamuje čtenáře také s pojmem „welfare“, tj. „pohodou zvířat“ a 

s tím, jakým způsobem je k této problematice přistupováno např. ve VB nebo i na mezinárodní 

úrovni.  

Druhá kapitola je věnována historickému vývoji ochrany zvířat, ať už v mezinárodním kontextu 

(od Mezopotámie po nacistické Německo – vítám úvahu na str. 19 ohledně vztahu lidí ke 

zvířatům a k sobě navzájem), tak také na našem území. Druhá část této kapitoly rozebírá 

jednotlivé mezinárodní instrumenty zabývající se ochranou zvířat.  



Stěžejní částí práce jsou kapitoly třetí a čtvrtá. Ve třetí kapitole se autor zabývá tuzemskou 

právní úpravou. Autor nejprve rozebírá rozdíl mezi postihováním týrání na úseku práva 

trestního a práva přestupkového. Dále správně upozorňuje, že ochranu zvířat nelze redukovat 

toliko na trestné činy uvedené v hlavě VIII. zvláštní části tr. zákoníku, načež detailně rozebírá 

vybrané trestné činy z této hlavy, objektem kterých je právě ochrana zvířat (§ 302, 302a a 303 

tr. zákoníku). Kapitolu pak uzavírá prezentací statistických dat za období 2016 až 2019, z nichž 

vyplývá, jaké tresty byly pachatelům za shora uvedené trestné činy nejčastěji ukládány.    

Kapitola čtvrtá analyzuje důvody přijetí novely pod zákonem č. 114/2020 Sb. Vhodně 

poukazuje na nedostatky dosavadní právní úpravy například v (ne)možnostech ukládání trestu 

propadnutí věci nebo zákazu činnosti a dále rozebírá důvody, proč nebyly v případech týrání 

zvířat ukládány přísnější tresty. Autor také poukazuje na další dopady zvýšení trestních sazeb 

(např. možnost použití operativně pátracích prostředků). Zajímavá je též podkapitola 4.6, ve 

které se autor věnuje souvislostem mezi týráním zvířat a násilím proti lidem.  

Poslední, pátá kapitola představuje komparativní studii. Diplomant zde seznamuje čtenáře 

s přístupem k tématu ochrany zvířat ve vybraných zemích.   

Po formální a stylistické stránce je předložená práce na výborné úrovni. Po stylistické stránce 

bylo jediným nalezeným nedostatkem použití slova „tedy“ ve třech větách za sebou na str. 45.  

 

4. Vyjádření k práci 

Předložená práce představuje velmi zdařilé zpracování zvoleného tématu. Diplomant k tématu 

přistoupil zodpovědně, v práci má zajímavé postřehy a vyslovuje i vlastní, argumenty 

podložené názory (zejména v podkapitole 4.5). Nesouhlasil bych snad jen s tím, že na str. 35 

omezuje spáchání trestného činu týrání zvířat „veřejně“ toliko na případ spáchání činu před 

nejméně 3 současně přítomnými osobami – viz § 117 písm. a) tr. zákoníku (lze si představit 

například natáčení a publikování videa zachycujícího týrání zvířat na internetu). Na str. 50 pak 

diplomant poněkud nepřesně parafrázuje ustanovení § 55 odst. 2 tr. zákoníku (ne všechny 

přečiny jsou do § 55 odst. 2 tr. zákoníku zahrnuty, když přečiny jsou i všechny nedbalostní 

trestné činy, tj. i nedbalostní trestné činy s trestní sazbou nad 5 let). Jinak se jedná o velmi 

kvalitní práci. Autor vycházel z dostatečného počtu pramenů, mezi kterými byly zastoupeny i 

prameny zahraniční provenience a velmi oceňuji také komparativní výklad v kapitole páté.  

 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Diplomant si jako primární cíl práce určil 

provést podrobnou analýzu trestněprávní 

úpravy ochrany zvířat v České republice de 

lege lata a zhodnotit možnosti de lege 

ferenda a tento cíl beze zbytku naplnil.  

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Práce je původním dílem autora. Systém 

Theses vykázal nejvyšší shodu s jinými 

pracemi, která je menší než 5 %, systém 

Turnitin vykázal celkové procento 

podobnosti 33 %, kdy počet slov v 

nejdelším úseku podobnosti byl 50 slov. 



Závěr: Práce není plagiátem či kompilátem 

jiným prací. 

Logická stavba práce 
Práce je logicky členěna. K systematice 

práce nemám výhrady.    

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Citační norma byla dodržena. Počet zdrojů 

je lehce nadprůměrný, využity byly i 

cizojazyčné zdroje.  

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Autor přistoupil ke zvolenému tématu 

vhodně, hloubka analýzy zcela odpovídá 

charakteru práce.  

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Diplomant vhodně pracoval se 

statistickými údaji, které začlenil do textu 

práce.  

Jazyková a stylistická úroveň 
Jazyková i stylistická úroveň práce je na 

výborné úrovni, v práci se pouze 

sporadicky objevují stylistické chyby (viz 

vyjádření k práci).  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Otázka k obhajobě:  
 

Autor na str. 59 uvádí: „Z výše uvedeného vyplývá, že pachatelé trýznící zvířata surovým 

způsobem by měli být určitým způsobem sledováni a v případě opakování takového jednání 

by tito pachatelé měli být léčeni odborníky, aby se zamezilo rozvinutí jejich poruch a 

deviací co nejdříve“ – při obhajobě by mohl tento svůj názor blíže rozebrat a nastínit 

možnosti takového sledování a léčení.  

 

Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

Doporučuji práci k obhajobě 

Navržený klasifikační stupeň 
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