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Téma a rozsah práce: Právní úprava ochrany zvířat proti týrání
Předložená práce má celkový rozsah 81 stran, z toho cca 70 stran čistého textu. Kromě úvodu a
závěru je výklad rozdělen do čtyř částí. První část je věnována etickým východiskům tématu, další
tři pak postupně nadnárodní, české a irské právní úpravě ochrany zvířat proti týrání. Výklad
doplňují seznam použitých zdrojů a povinné součásti (anglické shrnutí, abstrakty, klíčová slova).
Datum odevzdání práce: 30. dubna 2015
Aktuálnost (novost) tématu: Problematika ochrany zvířat proti týrání, resp. špatnému zacházení
(maltreatment), ze strany člověka není nikterak nová, přesto neztrácí nic ze své aktuálnosti.
Moderní společnost vztah člověka ke zvířatům do značné míry deformuje, místo respektu jejich
odlišností a přirozených potřeb jsou na jedné straně vystavována přehnané péči (zejména
tzv. domácí mazlíčci), na straně druhé vnímána jako pouhý zdroj (produktů, zisku, poznání), jehož
fyzické a duševní „pohodě“ není třeba věnovat zvláštní pozornost. Důraz kladený na etický
rozměr zacházení se zvířaty, včetně jeho zajištění prostřednictvím práva, je dokladem tohoto
nepřirozeného vztahu, zároveň však dokazuje vyspělost společnosti, která si zvýšené riziko
bezdůvodného špatného zacházení se zvířaty uvědomuje a snaží se mu předcházet.
Náročnost tématu: Zvolené téma považuji za středně náročné. Právní úprava ochrany zvířat proti
týrání je rozsáhlá, dosti technická a ne zcela přehledná, neobsahuje však žádné těžko
pochopitelné právní instituty či nástroje a existuje k ní dostatek odborné právní literatury.
Hodnocení práce: Práci celkově hodnotím jako zdařilou; je z ní zřejmé autorčino zaujetí tématem
a její poctivý přístup ke zpracování. Z formálního hlediska nemám zásadní připomínky; práce je
psána srozumitelným a čtivým stylem, má dobrou grafickou úpravu (pro případné další práce
pouze doporučuji graficky odlišovat cizojazyčné výrazy), autorka vhodně využívá poznámek pod
čarou a bezchybně odkazuje na použité zdroje. V práci se místy objevují drobné pravopisné
chyby typu chybějících interpunkčních znamének, jejich množství však odpovídá „standardní
chybovosti“ diplomových prací. Z hlediska obsahového je třeba autorku pochválit za ucelenost
výkladu a snahu nezabředávat do podrobného popisu, k němuž téma ochrany zvířat proti týrání
svádí, ale naopak vysvětlit základní charakteristiky právní úpravy a upozornit na její
nejvýznamnější nedostatky. Zároveň je však třeba říci, že některé problematické otázky autorka
„opouští“ snad až příliš rychle; hlubší analýza jejich dílčích aspektů a možností jejich řešení by
byla zajímavá a bezpochyby v silách autorky (např. dělená působnost při výkonu státní správy,
ústavní konformita možnosti vstupu do obydlí v případě podezření, že se tam nachází týrané
zvíře, rozpor „krokodýlí vyhlášky“ s právními předpisy z oblasti obchodování s ohroženými druhy
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin; zajímavá by byla i hlubší úvaha nad právním
významem pojmu „princip“ ve výrazu „principy zacházení se zvířaty“). Struktura výkladu je
logická, nevynechává žádný z významných aspektů problematiky, jednotlivé části na sebe logicky
navazují a jsou vyvážené. Z této charakteristiky vybočuje pouze část šestá, věnovaná irské právní
úpravě, která je spíše doplňkem výkladu než jeho plnohodnotnou součástí a jen ve velmi
omezené míře umožňuje srovnání s právní úpravou českou (což ovšem asi ani nebylo autorčiným
záměrem). Velmi dobře je zpracován závěr práce, který není pouhým shrnutím předchozího
výkladu, ale jeho skutečným završením uvádějícím autorčiny vlastní názory a návrhy de lege
ferenda, byť ve většině případů pouze ve formě obecného doporučení.
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Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené konstatuji, že práce
odpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce na Právnické fakultě UK, a doporučuji ji
k ústní obhajobě s navrženým klasifikačním stupněm výborně až velmi dobře.
Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: Kromě vyjádření k hodnocení práce bych
autorku v rámci obhajoby požádala o vyjádření k následujícím tématům:

1. Na str. 42 autorka uvádí, že zařazení krokodýla mezi jateční zvířata na základě vyhlášky
č. 34/2013 Sb. „představuje tristní nerespektování úmluvy CITES a … navazujícího nařízení
Komise č. 750/2013, které krokodýly řadí mezi ohrožené exempláře zvířat“. Kromě toho,
že výraz „exemplář“ není použit správně, není z věty jasné, v čem přesně je vyhláška
v rozporu s mezinárodní a unijní úpravou v této oblasti. Prosím proto autorku o
upřesnění.

2. Na str. 23 autorka uvádí, že se do zákona na ochranu zvířat proti týrání „[b]ohužel …
nepodařilo prosadit v odborné veřejnosti dlouho diskutované oprávnění policisty ke
vstupu do obydlí, pokud má důvodné podezření, že se v něm nachází týrané zvíře“. Lze
nalézt argumenty ve prospěch ústavní konformity navrhovaného řešení?

V Praze dne 20. května 2015

…………….…………………………………..
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