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Datum odevzdání práce: 20.prosince 2010 
Téma a rozsah práce:  
Oponovaná diplomová práce je zpracována v rozsahu 102 stran, včetně předepsaných a 
vlastních příloh, přičemž text diplomové práce je na zhruba 80 stranách. Výklad je, vedle 
úvodu a závěru, rozdělen do 4 kapitol. Autorka se postupně zabývá základními pojmy 
v oblasti ochrany zvířat,  dále člení výklad klasickou metodou na úpravu v mezinárodním 
právu, evropském unijním právu a českém národním  právu. Název práce by podle mě byl 
výstižnější, kdyby se jmenoval „Právní úprava ochrany zvířat proti týrání“.  
Aktuálnost a závažnost tématu: Jedná se v podstatě o neustále aktuální téma, a to jak věcně 
tak i právně. Téma si autorka zvolila rozhodně společensky velmi závažné, vyvolávající 
neustále polemické názory ve společnosti, některé autorka v textu uvádí. 
Náročnost tématu: Zvolené téma lze považovat za jedno z méně náročných, navíc existuje 
odborná literatura, ze které ostatně autorka na mnohých místech čerpala, byť bohužel často 
jen z jediného pramenu, přičemž někdy přebírala názory, aniž by zaujala k nim kritický 
postoj. 
Hodnocení práce:  
Text diplomové práce je systematicky a logicky uspořádán, právní i věcná stránka je vcelku 
zdařile propojená. Jedná se však o standardně zpracované téma, nepřinášející v podstatě nic 
nového pro rozvoj oboru. Pokud jde o prameny, autorka zpracovala převážnou většinu 
právních předpisů relevantních pro tuto problematiku. Výraznou slabinou je však bohužel 
pouhý popis platné právní úpravy,  u některých pasáží  (např.trestní odpovědnost) navíc jen 
velmi povrchní. Některé pasáže výkladu s tématem práce souvisí jen velmi vzdáleně či možná 
vůbec ne (např.str.13). Závěr autorky oproti jiným diplomovým pracím je navíc jen velmi 
stručný, více závěrů dala autorka do shrnutí v jednotlivých kapitolách. Postrádám rozbor 
judikatury, zejména v evropské a české kapitole. Autorka se mohla také více odvážit uvádět  
vlastní názory, zejména kritiku de lege lata. 
 Práce sice v podstatě neobsahuje právní chyby, ale dovolím si např. uvést, že autorka někdy 
směšuje pojmy ochrana přírody (ve smyslu ochrany in situ) a ochranu zvířat (jedinců) 
držených v lidské péči. Název oddílu B na str.45 je vzhledem k příslušnosti k subkapitole 
4.3.3., resp.jejímu názvu poněkud nevhodný. Za nejzávažnější nedostatek práce ovšem 
považuji skutečnost, že autorka vůbec nevěnovala pozornost platné právní úpravě ochrany 
zvířat ve Smlouvě o fungování EU (což stávající kapitola 3.2. rozhodně nepředstavuje). 
 
Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: Přes výše uvedené dílčí výhrady diplomová 
práce splňuje po formální i obsahové stránce požadavky na diplomové práce na PFUK a proto 
ji doporučuji k ústní obhajobě s navrženým klasifikačním stupněm  velmi dobře. 
 
 Témata k ústní obhajobě:   

1) Ochrana zvířat ve Smlouvě o fungování EU. 
2) Zajištění welfare zvířat mimo rámec zákona č.246/1992 Sb. 

 
V Praze dne 12. ledna 2011 
 
       JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 
         oponent diplomové práce  


