Posudek oponenta diplomové práce
Jméno diplomanta: Mgr. Petra Konečná
Téma a rozsah práce: Tématem práce je Právní úprava nakládání se zvířaty v lidské péči.
Práce je zpracována na 69 stranách (chybně navazující číslování v rámci Předmluva, kdy po
str. 1 je dále číslováno od str. 6) z toho 60 stran vlastního textu v 5 kapitolách doplněných o
předmluvu, úvod, závěr, abstrakt a další povinné náležitosti.
Datum odevzdání práce: 01.12.2016
Aktuálnost (novost) tématu: Právní úprava nakládání se zvířaty v lidské péči je téma
nepochybně stále aktuální, a to zejména s ohledem na výraznou dynamiku změn v dané
oblasti. Tato je vyvolána zejména dalším posunem ve vnímání postavení zvířat v právu (viz
úprava v novém občanském zákoníku) a zvyšující se společenskou poptávkou po rozšiřování
a prohlubování právní ochrany práv zvířat včetně těch chovaných v lidské péči. Jedná se tedy
o téma nadčasové a aktuální.
Náročnost tématu: Téma lze považovat za středně (standardně) náročné. Náročnost tématu je
dána zejména složitostí a rozsáhlostí právní úpravy. Obtíže s jeho zpracováním v daném
případě mohou vyvěrat především z vymezení rozsahu tématu a také z autorčiny volby
komplexní komparace se zahraniční právní úpravou. Autorka zvolila komplexní téma, byť do
práce zahrnula jen část dané problematiky (ač podstatnou). Zpracování tématu poskytuje
dostatek pramenů.
Hodnocení práce: Diplomantka se ve své práci zabývá v samostatných kapitolách několika
základními okruhy otázek spojených s právní úpravou nakládání se zvířaty v lidské péči,
přičemž se v rámci jednotlivých kapitol věnuje vedle české právní úpravy rovněž právní
úpravě australské, resp. právní úpravě státu Queensland. V první kapitole jsou uvedeny
prameny právní úpravy včetně pramenů mezinárodních a pramenů EU. V rámci druhé
kapitoly se diplomantka věnuje vymezování základní pojmů včetně pojmu zvíře v lidské péči.
Následující kapitoly (tj. třetí, čtvrtá a pátá kapitola) popisují tři zvolené kategorie ochrany
zvířat v lidské péči, a to ochranu hospodářských zvířat, ochranu zvířat v zájmových chovech
a ochranu pokusných zvířat.
Z textu práce je nepochybné, že autorka je dobře obeznámena s platnou právní úpravou a
je schopna její obsah interpretovat a popsat. Diplomová práce má celkem 69 stran z toho 60
stran vlastního textu a 5 kapitol doplněných o abstrakt a další povinné náležitosti. Autorce je
nutno vytknout chybu v číslování stran v rámci předmluvy, kdy po str. 1 je dále číslováno od
str. 6. Diplomantka tak jen těsně splnila povinný rozsah pro tento druh práce. Na druhé straně
je členění práce vcelku přehledné a práce neobsahuje téměř žádné překlepy. Autorka
prokazuje schopnost práce s odbornou literaturou. Po formální stránce proto hodnotím práci
spíše pozitivně.
Diplomantka při zpracování tématu prokázala schopnost celkové orientace v problematice
a zpracování komplexních informací do srozumitelného a strukturovaného celku. Lze ocenit
autorčinu snahu o rozbor dané problematiky v rámci cizí právní úpravy (státu Queensland).
Bohužel se však jedná spíše o paralelní popis, než o skutečné srovnání s českou právní
úpravou. Práci lze dále vytknout především přílišnou popisnost a poměrně rozsáhlé doslovné
citace ustanovení zákonů a prováděcích právních předpisů přímo v textu. V práci chybí bližší
hodnocení či analýza platné úpravy. Přestože autorka na některých místech upozorňuje na
dílčí nedostatky (např. terminologická roztříštěnost, vyloučení bezobratlých, plodů a embrií
z režimu zákona o ochraně zvířat proti týrání), postrádám bližší analýzu příčin či důsledků

těchto nedostatků. Poněkud nesystematicky je pak do kapitoly věnující se ochraně
hospodářských zvířat vložena problematika kontroly dodržování právních povinností
chovatelů včetně otázek spojených se vstupem do zařízení chovatelů, když tato materie se
vztahuje i k dalším okruhům v práci rozebíraným, tj. problematice pokusných zvířat a
zejména pak k chovu zvířat v zájmových chovech.
S ohledem na výše uvedené lze uzavřít, že cíl diplomové práce vytknutý v jejím úvodu, tj.
poskytnout zevrubnou komparativní studii české a australské právní úpravy v dané oblasti, byl
diplomantkou splněn jen částečně.

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: Diplomová práce je po stránce právní, jazykové,
věcné a grafické na průměrné úrovni. Doporučuji ji k ústní obhajobě s navrženým
klasifikačním stupněm mezi velmi dobře a dobře.
Otázky k obhajobě: V rámci ústní obhajoby navrhuji, aby se autorka věnovala následujícím
otázkám:
1. Analyzujte problematiku ochrany zvířat chovaných v zoologických zahradách.
2. Jak je v českém právním řádu upravena problematika ochrany handicapovaných jedinců
druhů volně žijících živočichů?
V Praze dne 12.12. 2016
JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D.

