
Posudek oponenta diplomové práce 

 

Diplomantka: Marie HASÍKOVÁ   
 

Téma a rozsah práce: Tématem práce je Právní úprava ochrany zvířat proti týrání. Práce je 

přehledně zpracována na 71 stranách ve 4 částech (bez úvodu a závěru), dále dělených na kapitoly a 

podkapitoly.  

 

Datum odevzdání práce: duben 2015  

 

Aktuálnost (novost) tématu: Právní úprava ochrany zvířat proti týrání je tématem upravovaným již 

od 70. let minulého století. Zásadní diskontinuitní změnou byla povinnost České republiky 

transponovat směrnice Evropské unie a přijetí nového občanského zákoníku, který nově upravuje 

právní postavení zvířete. Dále můžeme sledovat drobné novelizace v jednotlivých složkových 

předpisech a hlavně hodnotit efektivitu úpravy. Zároveň je tematika týrání zvířat rychle se vyvíjející 

obor, tudíž je stále aktuální především z hlediska právní úpravy de lege ferenda. Z výše uvedených 

důvodů lze téma hodnotit jako spíše aktuální.  

 

Náročnost tématu: Úprava ochrany zvířat proti týrání je poměrně rozsáhle zpracována v české i 

zahraniční odborné literatuře. Tato skutečnost ovšem náročnost tématu spíše zvyšuje, a to z důvodu 

rizika přílišné popisnosti a povrchnosti. Vyšší náročnost tématu je spojena i s rozsahem přes několik 

právních odvětví (soukromé, správní i trestní právo) a rozsahem přes národní, unijní i mezinárodní 

právo. Téma proto hodnotím jako spíše obtížné. 

 

Hodnocení práce: Diplomová práce má celkem 70 strana je členěna do 4 kapitol. Členění práce je 

přehledné a logické, právní i věcná stránka je vcelku zdařile propojená. Úprava práce i jazyková a 

stylistická úroveň je kvalitní, přestože práce obsahuje několik menších textových chyb například na 

str. 28 chybějící sloveso, nebo na str. 58 nesouvislá druhá věta. Práce obsahuje dostatečné množství 

poznámek pod čarou, což prokazuje schopnost diplomantky pracovat s rozsáhlou odbornou 

literaturou. Po formální stránce proto hodnotím práci pozitivně.  

 

Po obsahové stránce je práce velmi zdařilá a přináší komplexní analýzu aktuální právní úpravy 

problematiky ochrany zvířat proti týrání. Vzhledem k tomu, že novela zákona č. 246/1992 Sb., na 

ochranu zvířat proti týrání, provedená zákonem č. 359/2012 Sb., bohužel nepřinesla žádoucí 

zjednodušení a zpřehlednění právní úpravy, spíše naopak, není možné se vyhnout částečné popisnosti. 

Přesto bych uvítal více kritického hodnocení jednotlivých aspektů dané problematiky. Autorka si totiž 

zvolila velmi široké téma, která si nijak nezúžila, neklade si otázky, které by zodpovídala, a s hojně 

citovanou odbornou literaturou většinou nepolemizuje. Přestože je práce spíše popisnou a shrnující, 

nechybí v ní zaměření na dílčí aspekty, tudíž nezůstává povrchní. Autorka neopomněla žádnou úroveň 

dané úpravy – mezinárodní, unijní, národní ani zahraniční. Pozitivně hodnotím shrnutí právní úpravy 

v Irsku, ačkoliv daná kapitola je velmi popisná a až na zmínku v závěru chybí vztah k české právní 

úpravě a provedení komparace. Tuto oblast je však možné uchopit pro případné rozšíření na rigorózní 

práci, kde by bylo vhodné se zaměřit právě na vlastní úvahy autorky, její vlastní právní argumentaci, 

návrhy možných řešení, hodnocení účinnosti, případně kritické komparace se zahraniční úpravou.  

 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené konstatuji, že práce 

splňuje požadavky kladené na diplomové práce na Právnické fakultě UK a doporučuji ji k ústní 

obhajobě s navrženým klasifikačním stupněm výborně až velmi dobře.  

 

Otázky k obhajobě: V rámci ústní obhajoby bych autorku požádal o zodpovězení následujících 

otázek:  

 

1. Rozveďte úvahu nad problematikou dvoukolejnosti státní správy v oblasti ochrany zvířat proti 

týrání z hlediska sjednocení pod jeden správní orgán. 

 



2. Porovnejte právní úpravu opuštění zvířete podle občanského zákoníku a zákona na ochranu zvířat 

proti týrání. 

 

 

V Praze dne 19. 5. 2015  

 

                                                                                 Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc. 

                                                                                                     oponent 

 

  


