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Diplomantka se v hodnocené diplomové práci o rozsahu 76 stran (včetně povinných příloh) 

zaměřila na téma z oblasti zvláštní části práva životního prostředí, a sice na právní úpravu 

ochrany zvířat. Konkrétně zpracovala problematiku právní úpravy pokusů na zvířatech. 

Autorka si vybrala náročné téma, kde je nutné se vyrovnat s nutností nastudovat vedle 

pramenů práva a doktrinární literatury i určitý odborný základ z oblasti veterinární. Musela se 

vyrovnat i s faktem, že sice k právní úpravě ochrany zvířat existuje řada doktrinární literatury, 

ale pokusům na zvířatech se dosud tolik autoři nevěnovali. Zvolené téma je vzhledem 

k obsahu a společenskému dopadu závažné, přesahuje i do oblasti etiky.   

Téma je vzhledem k obsahu stále aktuální. Česká republika jakožto člen EU se musela 

nedávno vyrovnat i s transpozicí, resp. adaptací sekundárních pramenů evropského unijního 

práva na úseku ochrany zvířat při pokusech na nich.   

Samotný text diplomové práce je rozdělen do sedmi částí, úvodu, vlastního textu členěného 

do pěti kapitol a závěru. V první kapitole se autorka věnuje vymezení základních pramenů 

práva ve zvolené oblasti. Zmiňuje i rozhodovací činnost soudů, byť se domnívám, že 

judikaturu měla zohlednit v dalších kapitolách své diplomové práce. 

Druhá kapitola představuje zákonné zásady provádění pokusů na zvířatech, tato část je velmi 

popisná.  Jádrem práce jsou kapitoly 3 až 5. Popisují a analyzují teoretická východiska a 

klíčové pojmy v oblasti pokusů na zvířatech.  Autorka se zabývá postavením živého zvířete 

v právním řádu ČR a pravidly pokusů na zvířatech (kap.4.). V 5. kapitole autorka popisuje 

téma deliktní odpovědnosti v oblasti provádění pokusů na zvířatech. Zaujme její návrh nové 

skutkové podstaty trestného činu (viz subkap.5.2.2.). Celkově však kapitola 5. mohla být více 

propracovanější. V závěru na str. 54 - 56 pak autorka provádí shrnutí, kritické zhodnocení a 

návrhy de lege ferenda. Dochází k zajímavým závěrům, které rozhodně mohou sloužit jako 

podklad k ústní obhajobě.  

 

Autorka prokázala schopnost nastudovat prameny a odbornou literaturu, vybrat z nich to 

podstatné a provést samostatně deskripci a analýzu, v závěru pak i návrhy de lege ferenda. 

Práce má relativně logickou stavbu, věcná a právní problematika je dobře vyvážená.  K textu 

jsem po obsahové stránce měl v průběhu konzultací několik připomínek, které v podstatě 

autorka v konečném textu zohlednila.  
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Formální stránka diplomové práce je solidní. Jazyková a grafická úroveň je kvalitní. Odborná 

literatura je citována často, přehledně a správně, na poměry diplomové práce až nadstandardní 

počet poznámek pod čarou. Autorka uvedla všechny povinné přílohy vyžadované příslušným 

opatřením děkana PFUK k tvorbě kvalifikačních prací.  

 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace:  

Diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikačních prací na PFUK v 

Praze jak po formální tak po obsahové stránce, proto ji doporučuji k ústní obhajobě, 

s navrženým hodnocením výborně, v závislosti na výkonu diplomantky při ústní obhajobě. 

 

V rámci obhajoby by se mohla autorka věnovat následujícím problémům: 

 

1) Představte a diskutujte návrh nové skutkové podstaty trestného činu Neoprávněné 

provedení pokusu na zvířeti. 

2) Jak je definován pojem „pokus“ na zvířeti podle unijní a české legislativy? Kde je 

hranice, co je ještě pokus a co již pokusem není? Je pokusem postup podle vyhlášky 

MŽP č.152/2006 Sb.?  

 

 

 

V Roztokách dne 26. 5. 2017    Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 

         vedoucí diplomové práce  


