
Posudek oponenta diplomové práce 

Jméno diplomantky: Karolína Kropíková  

Téma a rozsah práce: Tématem práce je: Právní úprava pokusů na zvířatech. Práce je 

zpracována na 69 stranách z toho 50 stran vlastního textu v 5 kapitolách doplněných o úvod, 

závěr, abstrakt a další povinné náležitosti. Nutno doplnit, že diplomová práce splňuje 

požadovaný počet znaků pro tento druh práce, byť není formálně v rozsahu 60 stran. 

Datum odevzdání práce: 01. 05. 2017  

Aktuálnost (novost) tématu: Problematika právní úpravy pokusů na zvířatech je téma 

nepochybně aktuální, a to jak na úrovni české právní úpravy, tak i v rámci úpravy unijní. 

Pokusy na zvířatech jsou stále předmětem společenského zájmu zejména coby etické dilema, 

zda a do jaké míry jsou utrpení a bolest působené zvířatům ospravedlnitelné přínosem pro 

člověka. Z hlediska zpracování formou diplomové práce se jedná i o téma relativně nové, 

neboť existují práce věnované ochraně zvířat proti týrání, oblast pokusů jako samostatné 

téma je však spíše výjimkou. Vzhledem k tomu, že od přijetí poslední významné změny v 

právní úpravě pokusů na zvířatech provedené zákonem č. 359/2012 Sb. již uplynul nějaký 

čas, je rovněž vhodné zhodnotit reálné fungování dané úpravy. 

 

Náročnost tématu: Téma lze považovat za spíše náročné, a to zejména z důvodu technického 

charakteru a komplexnosti právní úpravy. Situaci diplomantce neulehčila ani omezená 

pozornost, která je zatím tomuto tématu věnována v české odborné právní literatuře.  

 

Hodnocení práce: Diplomantka se v první kapitole věnuje pramenům právní úpravy ochrany 

pokusných zvířat, a to jak na vnitrostátní tak rovněž na mezinárodní a unijní úrovni. Závěrem 

této kapitoly se stručně zmiňuje o rozhodovací činnost soudů, resp. konstatuje minimum 

judikatury v dané oblasti. V rámci druhé kapitoly se pak autorka zaměřila na zásady 

provádění pokusů na zvířatech včetně konceptu 3 R. Následující kapitola obsahuje teoretická 

východiska a klíčové pojmy v oblasti pokusů na zvířatech. Stěžejní čtvrtá kapitola zahrnuje 

provádění pokusů v rámci České republiky, resp. popis jednotlivých procesů a subjektů 

v dané oblasti. Konečně v rámci páté kapitoly se autorka zaměřila na deliktní odpovědnost 

v oblasti provádění pokusů na zvířatech zahrnující jak trestněprávní tak správně-právní 

odpovědnost.  

     Diplomantka při zpracování tématu prokázal schopnost celkové orientace v problematice a 

zpracování komplexních informací do srozumitelného a strukturovaného celku. Z textu práce 

je nepochybné, že autorka je dobře obeznámena s danou problematikou a je schopna své 

poznatky popsat a interpretovat. Práce je zpracována na 69 stranách z toho 50 stran vlastního 

textu v 5 kapitolách doplněných o úvod, závěr, abstrakt a další povinné náležitosti. Nutno 

doplnit, že diplomová práce splňuje požadovaný počet znaků pro tento druh práce, byť není 

formálně v rozsahu 60 stran. Členění práce je přehledné, téměř bez překlepů či pravopisných 

chyb (s občasnými nepřesnostmi v rámci citací, viz citace č. 80 a 193). Autorka prokazuje 

schopnost práce s odbornou literaturou a ocenit lze i doplnění práce o přílohy týkající se 

množství a druhové skladby zvířat užívaných k pokusům v rámci České republiky. Po 

formální stránce proto hodnotím práci pozitivně.   

     K obsahové stránce práce mám jen několik menších výhrad. Místy se autorka nevyhnula 

popisnosti (zejména v rámci čtvrté kapitoly obsahující přehled podmínek k provádění pokusů 

na zvířatech), tento přístup však lze do značné míry odůvodnit rozsáhlostí a technickým 

charakterem tématu. Jen velmi okrajově se diplomantka věnuje problematice nápravných a 

preventivních opatření obsažených v zákoně o ochraně zvířat proti týrání, resp. možnostem 



jejich užití v případě ochrany pokusných zvířat (viz jejich stručný přehled v rámci 

podkapitoly 5.1.3. Zvláštní opatření, str. 49). Na druhou stranu lze ocenit snahu autorky o 

kritický pohled na některé části právní úpravy včetně návrhu samostatné skutkové podstaty 

trestného činu „Neoprávněné provedení pokusu na zvířeti“ (str. 52).   

     S ohledem na výše uvedené lze uzavřít, že cíl diplomové práce, tj. analyzovat právní úpravu 

provádění pokusů na zvířatech v České republice a vytvoření uceleného přehledu podmínek 

k provádění pokusů na zvířatech a prostředků ochrany pokusných zvířat, byl diplomantkou 
v zásadě splněn.  

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: Diplomová práce je po stránce právní, jazykové, 

věcné a grafické na velmi dobré úrovni. Doporučuji ji k ústní obhajobě s navrženým 

klasifikačním stupněm mezi výborně a velmi dobře.  

Otázky k obhajobě: V rámci ústní obhajoby navrhuji, aby se autorka věnovala následujícím 

otázkám:   

 

1. Možnost propadnutí či zabrání pokusného zvířete dle § 27b a 27c zákona č. 246/1992 Sb., 

na ochranu zvířat proti týrání.  

2. Jak je upravena problematika provádění pokusů na zvířatech za účelem testování 

kosmetických prostředků a jejich složek (diplomantka okrajově zmiňuje na str. 33)?  

V Praze dne 24.05.2017 

JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D.  

 


