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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Autorka si zvolila téma, které dosud nebylo v trestněprávní literatuře ba ani v rozhodovací praxi 
příliš frekventované, což je mimo jiné dáno velkou latencí podobných případů. Společenské 
posuzování nejrůznějších forem zlého nakládání se zvířaty se však během historického vývoje 
proměňuje směrem k vyšší citlivosti. Je proto zcela na místě, zabývá-li se diplomantka 
nejnovějšími legislativními změnami v oblasti trestního práva i práva občanského, které mohou 
odrážet zvýšenou vnímavost k uvedenému jevu. 

2. Náročnost tématu: 

Poměrná obtížnost tématu je dána již tím, že z hlediska trestněprávního nebyla ochrana zvířat 
dosud podrobně monograficky zpracována. Dostupné publikace (např. příručka J. Prchalové) 
jsou pojaty příliš široce a v otázkách trestní odpovědnosti nezacházejí do detailů. Diplomantka 
proto byla nucena sama si vytvořit ucelený přehled z dílčích pramenů, zejména časopiseckých 
příspěvků, internetových zdrojů, nepublikovaných soudních rozhodnutí atd. Autorka přitom 
k tématu přistupovala se značnou pílí a ctižádostí, takže v podstatě nad rámec nezbytného 
vyhledala i množství statistických údajů a informací o zahraničních právních úpravách. 

3. Hodnocení práce dle stanovených kritérií:

- logická stavba práce, hloubka provedené analýzy – diplomová práce má logickou strukturu, 
jež odpovídá interdisciplinární povaze tématu. Autorka vychází z poměrně obsáhlého 
exposé, v němž se zabývá postavením zvířete z právního hlediska obecně a z hledisek práva 
občanského a správního. Pozornost je věnována především zákonu na ochranu zvířat proti 
týrání z roku 1992 a novému občanskému zákoníku. Těžištěm práce je však trestněprávní 
výklad, v němž autorka opět postupuje logicky od obecného k jednotlivým skutkovým 
podstatám. Způsob, jakým autorka pracovala s příklady z aplikační praxe, není zcela 
obvyklý. Autorka vytvořila zvláštní kapitolu s názvem „judikatura“, již zařadila za výklad o 
platné právní úpravě. Jednotlivá rozhodnutí trestních soudů pak tématicky blíže roztřídila 
do několika skupin. Odděleně autorka pojednává o relevantních normách práva 



mezinárodního a práva EU, dále následují oddíly věnované příslušné legislativě na 
Slovensku, v Polsku a v Itálii. Posuzovaná práce není pouhou kompilací, ale obsahuje i 
vlastní originální postřehy a argumenty autorky. 

- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – Autorka metodologicky 
správně pracuje s poznámkovým aparátem a citacemi (včetně citací právních předpisů a 
pramenů uveřejněných v síti internet). Pokud jde o rozsah použité literatury, autorka 
s velkou pečlivostí vyhledala prakticky všechny relevantní prameny publikované v češtině. 
Prokázala schopnost zasadit poznatky z těchto dílčích pramenů do souvislostí s obecnějšími 
znalostmi, jež si osvojila studiem komentářů a učebnic. Náležitě je třeba vyzdvihnout 
schopnost diplomantky dohledat poměrně velké množství soudních rozhodnutí, která se 
zvoleného tématu týkají. Využívá policejních a justičních statistik a materiálů Nejvyššího 
státního zastupitelství. Diplomantka sice nevyužila cizojazyčné literatury ve smyslu 
zahraničních učebnic nebo odborných statí, ale byla s to dohledat a přeložit texty 
relevantních právních předpisů z polštiny a italštiny. 

- úprava práce (text, grafy, tabulky)  - bez připomínek, text je doplněn přehledem statistických 
dat a dále texty zahraničních právních norem, jež postihují zlé nakládání se zvířaty

- jazyková a stylistická úroveň – velmi dobrá, text je živý a poutavý, jen ojediněle se vyskytují 
stylistické chyby, kdy autorka ne zcela rozlišuje mezi spisovným a hovorovým jazykem

4. Případné další vyjádření k práci: Diplomantka k práci přistoupila se zájmem a 
důkladností. Posuzovaná práce podává srozumitelný přehled zvoleného tématu. 
Trestněprávní výklad je vhodně zasazen do mimotrestního kontextu. 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:  Navrhuji, aby diplomantka při ústní 
obhajobě shrnula rozdíly mezi ochranou zvířat proti týrání, zajišťovanou  tr. zákonem z roku 
1961 a novým trestním zákoníkem. Dále nechť se diplomantka vyjádří k právním otázkám, 
jimiž se zabýval Nejvyšší soud v usnesení sp. zn. 6 Tdo 468/2004. 

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě: Doporučuji k obhajobě.

7. Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně) 

V Praze dne 28. června 2013                                                                                               

JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
vedoucí diplomové práce    


