
 

 

 

 

 

Rigorózní práce  

Mgr. Daniely  L i š k o v é     

 

 

na téma 

 

Zví ře a jeho první postavení 

 

P o s u d e k    (2.) o p o n e n t a  

 

     P ředložená rigorózní práce má celkem 134 stran, 115 

stran tzv. vlastního textu, v četn ě anglického resumé. 

Práce je pon ěkud nezvykle rozd ělena do deseti částí, z 

nichž první je úvod, pak následují t ři části v ěnované 

rubrikované problematice, pátá část je záv ěr, šestá 

„použitá literatura“, sedmá „p řílohy“ a kone čně osmou 

tvo ří anglické resumé.  

     Ty části textu, které  p ředstavují podstatu 

rigorózní práce, jsou dále člen ěny, a to více četn ě. O 

t ěchto částech lze říct, že jsou systematicky dob ře 

uspo řádány.  

      P řed úvodem je položen abstrakt a obsah. P ředložený 

seznam použité literatury je velmi bohatý; je tu ro vněž  

obsažný seznam relevantní judikatury a seznam 

internetových zdroj ů. Poznámkový aparát je rovn ěž bohatý, 

je vedený pe čliv ě a zásadn ě (totiž s drobnými výjimkami) 

lege artis. 

      Po obvyklém úvodu (autorka tu uvádí, že cílem  práce 



je „podat ucelenou koncepci r ůzných p řístup ů člov ěka ke 

zví řeti“ atd.; je t řeba konstatovat, že toto tvrzení je 

protimluv: z podání r ůzných p řístup ů, tedy r ůzných 

právních úprav, nelze totiž vytvo řit ucelenou 

koncepci!Dále autorka praví, že bude používat p ředevším 

metodu analytickou, deskriptivní a komparativní) 

následuje část nazvaná „Historické souvislosti“. Zde se 

autorka zabývá jednak otázkou p řístupu člov ěka ke 

zví řeti, jednak historií právního postavení zví řete.  

    Následující, vlastn ě st ěžejní, část práce je v ěnována 

otázce pojetí zví řete a jeho postavení v právním řádu ČR. 

Tady žel nejde o nic jiného, než o popisování r ůzných 

právních p ředpis ů, resp. jejich ustanovení, která se 

zví řete tak či onak dotýkají, a to v četn ě nástinu de lege 

ferenda. Tak vlastn ě jedinou pasáží práce, která tento 

úzký horizont p řekra čuje, je kapitola 3.7. v ěnovaná 

problematice odpov ědnosti za škodu zp ůsobenou zví řetem. 

Tady autorka hojn ě pracuje s judikaturou a podává velmi 

plastický obraz řešení této otázky u nás. 

     Čtvrtá část práce se pak zabývá „rozší řením práv 

zví řat“, což však je nadpis pon ěkud nadnesený a vzhledem 

k obsahu části nep řesný. 

      Záv ěr nepostrádá na zajímavosti. Tady autorka 

hodnotí sou časnou právní úpravu a uvažuje o možnostech 

právní úpravy budoucí. 

 

    P ředložená práce je do zna čné míry popisná, popisuje 

právní úpravu, rozebírá ji a hodnotí vlastn ě toliko 

parciáln ě a okrajov ě. S judikaturou autorka pracuje 

vlastn ě jen velmi málo. Naopak literaturu uvedenou v 

příslušném seznamu využívá hojn ě a ukazuje se, že se s ní 

podrobn ě seznámila. 

   

   Autorka prokázala velmi dobrou znalost relevantn í 



právní úpravy, resp. právních úprav, pop řípad ě celé 

problematiky „právního postavení“ zví řete, jak u nás, tak 

na r ůzných jiných platformách. Snaží se čtená ře 

přesv ědčit o tom, že by se řešení t ěchto otázek u nás 

mělo zlepšit, že si to zví ře prost ě „zaslouží“. Lze říct, 

že se jí to zda řilo ve velké mí ře. Jde o téma aktuální, 

jak se v poslední dob ě ukázalo zejména nap říklad p ři 

projednávání vládního návrhu ob čanského zákoníku na p ůdě 

Poslanecké sn ěmovny Parlamentu ČR. 

     Je patrno, že autorka v ěnovala své práci velkou 

péči, práce je psaná dobrou češtinou a čtivým stylem. 

   

     P řes výtky výše u čin ěné konstatuji, že autorka 

zvládla sv ůj úkol úsp ěšně, že splnila cíle, které p řed 

sebe položila. Mám za to, že p ředložená práce spl ňuje 

požadavky kladené na práce  tohoto druhu a  práci p roto  

d o p o r u č u j i  ji k p řijetí. 

 

V Praze, 2011-10-14    

     doc. JUDr. Michaela Hendrychová, d ř. Zuklínová, CSc. 
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