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Tématem oponované diplomové práce je právní úprava z oblasti ochrany zvířat. Autorka se 

zaměřila na dílčí, avšak velmi zajímavou a aktuální úpravu provádění pokusů na zvířatech. 

Zároveň se vzhledem k obsahu jedná o společensky závažné téma, jak je ochrana zvířat proti 

týrání v současnosti vnímána. Text diplomové práce je rozdělen do pěti kapitol a úvodu a 

závěru.  

V první kapitole se autorka zabývá historickým vývojem právní úpravy pokusů na zvířatech a 

jejich ochrany v českém, evropském unijním a mezinárodním právu. V druhé kapitole se 

autorka zabývala základními právními východisky, pojmy a povolenými účely pokusů, včetně 

alternativních přístupů k nim. Třetí kapitola se týká zajištění odbornosti provedení pokusu na 

zvířatech, pravidel chovu pokusných zvířat a péče o ně a vlastního schválení, průběhu a 

ukončení pokusu. Pro oblast provádění pokusů má nesporně velkou důležitost i prosazování 

právní odpovědnosti, čemuž se věnuje čtvrtá kapitola. V poslední části práce se autorka 

zabývá institucionálním zajištěním ochrany pokusných zvířat, a to nejen ve státní správě, ale i 

v nevládním sektoru. Závěry odrážejí předchozí autorčiny výsledky popsané v jednotlivých 

částech práce, přičemž autorka navrhuje i řadu vlastních změn a vylepšení platné právní 

úpravy.   

Oponovaná diplomová práce prokázala autorčinu schopnost seznámit se s prameny právní 

úpravy, nalézt příslušná fakta, tato utřídit a popsat. Práce má komplexní charakter, logickou 

strukturu. Závěry představují shrnutí problematiky věcné i právní (de lege lata i de lege 

ferenda). Velmi oceňuji autorčiny vlastní názory.  

K obsahu práce bych měl v podstatě jen dvě menší výhrady. Autorka až na drobné výjimky 

vůbec nečerpala z právní doktrinální literatury a nediskutuje její závěry. Druhou poznámku 

mám k hodnocení nového občanského zákoníku z hlediska aplikace ustanovení o věcech na 

pojem zvíře. Autorka si mírně protiřečí na str. 28 ve srovnání se str. 74. 

 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace:  

 

Diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikačních prací na PFUK v 

Praze jak po formální tak po obsahové stránce, proto ji doporučuji k ústní obhajobě, 

s navrženým hodnocením výborně. 

 

V rámci obhajoby by se mohla autorka věnovat následujícím otázkám: 

 

1) Prosím o vysvětlení návrhu nového trestného činu „Neoprávněné provádění pokusů na 

zvířatech“. 

2)       Lze konat pokusy na volně žijících zvířatech mimo chovné/laboratorní zařízení, tedy 

ve volné přírodě? Pokud ano, za jakých právních podmínek?  

 

V Praze dne 17. června 2013    Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 

         oponent diplomové práce  


