Vyjádření vedoucího diplomové práce

Nikola ŠUBRTOVÁ :
Právní úprava veterinární péče
Posuzovaná diplomová práce o rozsahu 72 stran je členěna do devíti kapitol
(včetně úvodu a závěru), z nichž některé jsou dále děleny na podkapitoly.
Členění a struktura diplomové práce jsou vcelku systematické a logické, místy
však trochu přeházené. Práce podává dobrý základní přehled zvolené
problematiky. Diplomantka dle mého názoru při práci s větším množstvím
právních předpisů a literárních a internetových pramenů k věcné problematice
(místy též v anglickém jazyce), prokázala dobré znalosti zkoumané látky i
celkovou potřebnou orientaci, když si jako téma svojí diplomové práce vybrala
zajisté aktuální problematiku, kterou právní úprava veterinární péče rozhodně
představuje.
V jednotlivých částech autorka zejména popisuje a místy se snaží i komentovat
jednotlivé části platné české právní úpravy (též ve stručném srovnání s právní
úpravou britskou). Vhodně byla celá problematika zasazena do celkového
kontextu mezinárodního a unijního práva. Posuzovaná práce se snaží uceleně
zpracovat zkoumanou látku a podává jak základní přehled i utřídění jednotlivých
institutů a problematik, tak zejména postižení problematiky věcných
(veterinárních) souvislostí. Diplomantka se v závěru snaží i o některé vlastní
dílčí úvahy a návrhy z pohledu de lege ferenda. Práce je však značně popisnou.
Diplomová práce je po stránce právní a věcné na průměrné úrovni. Po stránce
formální - jazykové a zejména grafické vykazuje práce velké množství větších či
menších chyb a nepřesností (místy špatné citace, nezačínání kapitol na nových
stránkách, překlepy, špatná grafika včetně písma atd.). Po stránce úpravy je
diplomová práce velice špatná až ledabylá. Celkově ji tak hodnotím pouze jako
dobrou. Doporučuji ji k ústní obhajobě, v jejímž rámci navrhuji se věnovat
zejména otázkám :
1/ Hlavním inspiracím z britské právní úpravy veterinární péče pro tu českou.
2/ Problematice trestněprávní problematiky na daném úseku a možným úvahám
de lege ferenda z tohoto pohledu.
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