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Téma a rozsah práce: Právní úprava pokusů na zvířatech 
Předložená práce má celkový rozsah 94 stran, z toho přibližně 70 stran vlastního textu. 
Výklad je, kromě úvodu a závěru, rozdělen do pěti částí věnovaných postupně historii pokusů 
na zvířatech a vývoji relevantní právní úpravy, základním právním východiskům, právní 
úpravě ochrany pokusných zvířat, deliktní odpovědnosti na úseku ochrany pokusných zvířat a 
institucionálnímu zajištění ochrany pokusných zvířat. Práci doplňují seznamy použitých 
zkratek a zdrojů a povinné náležitosti (české a anglické shrnutí, klíčová slova). 
 

Datum odevzdání práce: 29. května 2013 
 

Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma je bezpochyby aktuální, a to zejména s ohledem 
na změny v právní úpravě pokusů na zvířatech provedené zákonem č. 359/2012 Sb. 
Problematika pokusů na zvířatech je také tématem společensky závažným, neboť je jí 
inherentní etické dilema, zda a do jaké míry jsou utrpení a bolest působené zvířatům 
ospravedlnitelné přínosem pro člověka. Z hlediska zpracování formou diplomové práce se 
jedná i o téma relativně nové; existují práce věnované ochraně zvířat proti týrání, oblast 
pokusů jako samostatné téma si však studenti volí výjimečně.   
 

Náročnost tématu: Zvolené téma považuji za poměrně náročné, a to zejména z důvodu 
technického charakteru a komplexnosti právní úpravy (novela zákona č. 246/1992 Sb., na 
ochranu zvířat proti týrání, provedená zákonem č. 359/2012 Sb. žádoucí zjednodušení a 
zpřehlednění právní úpravy nepřinesla, spíše naopak). Situaci diplomantce neulehčila ani 
malá pozornost, která je zatím tomuto tématu věnována v české odborné právní literatuře. 
 

Hodnocení práce: Na úvod hodnocení konstatuji, že autorka se s obtížným tématem 
vypořádala zdařile, z práce je zřejmé její zaujetí problematikou a pečlivý přístup ke 
zpracování. Z hlediska formálního nemám k práci připomínky, grafická úprava je na 
standardní úrovni, v práci se objevuje jen málo gramatických chyb a překlepů (autorka pouze 
na některých místech špatně používá interpunkci), použitý styl je srozumitelný a čtivý, byť 
některé formulace v závěru práce působí poněkud strojeně. Autorka takřka bezchybně 
odkazuje na použité primární i sekundární zdroje a vhodně využívá poznámek pod čarou. 
Z hlediska obsahového hodnotím kladně autorčinu snahu o komplexní a logicky uspořádaný 
výklad. Struktura práce, byť nijak originální, je srozumitelná a usnadňuje orientaci ve 
výkladu. Místy se autorka nevyhnula popisnosti, tento přístup však lze do značné míry 
odůvodnit rozsáhlostí a technickým charakterem tématu. V práci není opomenut žádný 
z významných dílčích aspektů tématu, i když lze diskutovat o tom, zda některým otázkám 
neměla autorka věnovat více pozornosti (např. Dohodě Rady Evropy o ochraně obratlovců 
používaných pro pokusné a jiné vědecké účely z roku 1986 ve znění protokolu z roku 1998 či 
tzv. nařízení REACH). Velmi oceňuji autorčin kritický přístup, kdy se nebojí právní úpravu 
hodnotit (a to často velmi přísně, viz např. označení ustanovení o zákazu používání 
subhumánních primátů a lidoopů pro pokusy za alibistické, str. 31) a navrhovat možná řešení 
de lege ferenda. Za originální lze v tomto směru označit zejména návrh skutkové podstaty 
nového trestného činu „Neoprávněné provádění pokusů na zvířatech“ (str. 60). Poměrně 
dlouhý závěr přináší srozumitelné shrnutí předchozího výkladu a nejvýznamnějších zjištění 
autorky. Lze uzavřít, že autorka cíle vytyčené v úvodu práce (analýza právní úpravy, 
identifikace problémových oblastí a návrhy jejich řešení) naplnila.  
 



2 
 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené konstatuji, že 
předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce na Právnické fakultě UK, a 
doporučuji ji k ústní obhajobě s navrženým klasifikačním stupněm výborně. 
 

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: Kromě vyjádření k posudku bych autorku 
v rámci obhajoby požádala o zamyšlení nad následujícími tématy: 
 

1. Na str. 19 autorka uvádí, že dle nařízení REACH „se zkoušky na obratlovcích provádějí 

pouze jako poslední možnost“. Nařízení však kromě tohoto obecného pravidla 
obsahuje i řadu konkrétních povinností, jejichž cílem je omezit testování chemických 
látek na zvířatech. Které to jsou? 

2. Možnost propadnutí či zabrání pokusného zvířete dle § 27b a 27c zákona č. 246/1992 
Sb., na ochranu zvířat proti týrání.  

 
 
 
V Ústí nad Labem dne 21. června 2013 
 
 
                                                     
 
      
                                                                                                 …………….………………………………….. 
             JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 
                     vedoucí diplomové práce 


