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Posuzovaná práce má celkový rozsah 84 stran, z toho vlastní text činí 70 stran s třemi 

přílohami  a byla odevzdána 2. 5. 2013. 

 

Téma práce je zaměřeno na právní úpravu veterinární péče, především však subjekty 

(poskytovatele) této péče v ČR a Velké Británii. V tomto zaměření naklade téma vyšší nároky 

na zpracování, zejména na celkovou hlubší znalost podstaty veterinární péče.  

Text práce je rozdělen vedle stručného úvodu a závěru do pěti  základních částí. V prvé části 

jsou uvedeny některé základní pojmy a související pojmy s veterinární péčí, v druhé je stručně 

a  přehledně vylíčen vývoj právní úpravy veterinární péče na území ČR a ve třetí jsou pod 

názvem „Systém právní úpravy“ uvedeny  prameny právní úpravy (přímé i nepřímé) v České 

republice a v právu Evropské unie. V této části práce jde však jen o výčet pramenů se 

stručným uvedením jejich obsahu se  zbytečnými body o ústavním pořádku a o primárním a 

sekundárním právu EU . Následující dvě části se téměř výhradně zabývají subjekty veterinární 

péče v ČR a Velké Británii.   

   

Obsah práce svědčí o vcelku dobrém obeznámení se diplomanta  s danou problematikou  na v 

obecné úrovni,  jinak jen na úrovni osob,  vykonávajících veterinární péči. S tímto zaměřením 

schází v práci výklad o samotné podstatě veterinární péče, zejména pokud jde o zdraví zvířat 

a jeho ochranu o veterinární podmínky obchodování se zvířaty, provádění státního 

veterinárního dozoru atd., ač to diplomant ve druhém odstavci na str.7 sám slíbil. Z tohoto 

hlediska je práce zaměřena příliš jednostranně a proto je i obsahově poněkud chudá. 

Diplomant se místy snaží o vlastní formulaci myšlenek, ale často formou obvyklou při ústních 

projevech – viz zejména úvod práce, v němž navíc píše o svém záměru, který již realizoval. 

Text práce má převážně popisný charakter a  požadovanou formální úroveň.  

 

 

 Návrh klasifikace a doporučení: 

 

Přes výhrady zejména k obsahovému zaměření, má práce po  obsahové i formální stránce 

úroveň  odpovídající  požadavkům kladeným na diplomové práce, kterou  celkově hodnotím  

jako dobrou  a s tímto hodnocením ji také doporučuji k obhajobě.  

 

 

 

Při  obhajobě by měl diplomant  vysvětlit podstatu veterinární péče a její návaznost na 

ochranu životního prostředí. 
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