
Posudek oponenta diplomové práce: 
Veronika Židlická: „Právní úprava nakládání se zvířaty v lidské péči“ 

 
 
Diplomová práce Veroniky Židlické „Právní úprava nakládání se zvířaty v lidské péči“ má 
celkem 133 stran, z toho 109 stran vlastního textu. Skládá se z pěti částí, nečíslovaného úvodu 
a závěru, jedné přílohy, seznamem zkratek, seznamu pramenů, anglicky a česky psaného 
abstraktu, anglicky psaného resumé a seznamu klíčových slov. Práce splňuje veškeré 
požadované formální náležitosti. Byla odevzdána 4. září 2015. 
 
Aktuálnost tématu. Téma práce považuji za aktuální zejména s ohledem na jeho 
společenskou závažnost. K aktuálnosti přispívá též relativně nová právní úprava občanského 
zákoníku, která nově vymezuje pojem zvíře a jeho právní status. 
 
Náročnost tématu je dána poměrně roztříštěnou a rozsáhlou právní úpravou a dále nutností 
znalosti nejen veřejnoprávní úpravy, ale též právní úpravy statusu zvířete v občanském 
zákoníku. Na druhou stranu oporu tématu poskytuje dostatečné množství aktuálních pramenů. 
Z těchto důvodů hodnotím téma jako středně náročné.  
 
Hodnocení práce. Posuzovaná diplomová práce zpracovává zvolené téma poměrně detailně a 
relativně komplexně. Více prostoru mohlo být věnováno soukromoprávnímu pohledu, popř. 
problematice veterinárního zákona. Práce je logicky uspořádána a postupně se věnuje 
mezinárodní, unijní a vnitrostátní právní úpravě. Té je věnováno nejvíce pozornosti a je 
popsána ve 4 kapitolách (vymezení pojmů, nakládání se zvířaty v lidské péči, deliktní 
odpovědnost a institucionální zabezpečení ochrany zvířat v lidské péči).  Stěžejní jsou 
kapitoly, v nichž se autorka věnuje vymezení a kategorizaci pojmu zvíře a dále právní úpravě 
nakládání se zvířaty v lidské péči, v níž se však soustřeďuje pouze na problematiku zákona na 
ochranu zvířat proti týrání. Poněkud stranou zájmu tak zůstávají související právní předpisy 
zejména problematika veterinárního zákona, popř. právní úpravy zoologických zahrada. Za 
zdařilý považuji závěr práce, ve kterém autorka hodnotí platnou právní úpravu. 
 
Celkově se práce vyrovnává s obsáhlým tématem vcelku zdařile a podává poměrně výstižný 
přehled o zvoleném tématu. Převažuje však kompilační resp. popisný charakter práce. Práce 
mohla jít více do hloubky, věnovat se více problémům právní úpravy. Diplomantka však 
prokázala velmi dobrou znalost tématu. Práce s literaturou je na standardní úrovni. 
K jazykové, stylistické a grafické stránce práce nemám připomínky, práce je zpracována na 
standardní úrovni.  

 
Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace. Celkově hodnotím diplomovou práci Veroniky 
Židlické jako velmi dobrou, a jako takovou ji doporučuji k ústní obhajobě. 
 
Otázky k obhajobě: 

1. Charakterizujte a zhodnoťte právní úpravu zvířete (pojem, status) v novém občanském 
zákoníku. 

2. Zhodnoťte stávající právní úpravu cirkusů. 
 
 
 
V Praze dne 19. září 2015       JUDr. Martina Franková, Ph.D. 
 


