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Diplomantka se v hodnocené diplomové práci o rozsahu 104 stran (včetně povinných příloh) 

při počtu znaků více než 108 000 znaků vlastního textu včetně poznámek pod čarou (82 stran) 

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

chovu koní. 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 přírodních věd, 

včetně např. i problematiky veterinární. Musela se vyrovnat i s faktem, že sice k právní 

úpravě ochrany zvířat existuje řada doktrinární literatury, ale přímo chovem koní se autoři 

dosud zabývali spíše z pohledu věcného než-li právního. Autorka však využila i svých 

praktických zkušeností s chovem koní. V diplomové práci tak uvádí řadu svých názorů a 

poznatků z praxe. Zvolené téma je vzhledem k obsahu a společenskému dopadu neustále 

aktuální a to i vzhledem k vývoji právní úpravy a judikatury.  

Samotný text diplomové práce je rozdělen do devíti částí, včetně úvodu, vlastního textu 

členěného do sedmi kapitol a závěru. V druhé kapitole se autorka věnuje vymezení základních 

pojmů, právní povaze a postavení koně v soukromém a veřejném právu. 

Poté se již v jednotlivých dalších kapitolách zabývá konkrétními způsoby chovu a nakládání 

s koňmi při členění do různých oblastí legislativních pramenů. Nejde jen o tradiční přístup při 

podobných kvalifikačních pracích, tedy popis platné veřejnoprávní úpravy, ale autorka přináší 

řadu praktických příkladů a je na textu vidět, že danou problematiku skutečně zná ze své 

vlastní praxe. 

Kapitoly 2.až 5.zahrnují tradiční témata z oblasti zemědělského, konkrétně chovatelského 

práva (veterinární péče, šlechtitelství, plemenitba, ochrana zvířat proti týrání, atd.). Autorka 

šla však ještě hlouběji, velmi zajímavý a argumentačně nabitý je výklad v kapitole 6., týkající 

se pohybu koně a jezdce v krajině.  

Vše završuje autorka částmi věnovanými odpovědnosti, soukromoprávní i veřejnoprávní. 

Výklad je opřen o judikaturu a autorka opět přichází s celou řadou svěžích nápadů a 

problémových situací. Poslední kapitolu tvoří závěr (str. 83 až 88), který shrnuje podstatné 

nálezy z předchozích kapitol a identifikuje nejdůležitější právní nedostatky. Autorka navrhuje 

i některé úpravy de lege ferenda. Dochází k zajímavým závěrům, které rozhodně mohou 

sloužit jako podklad k ústní obhajobě.  
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Autorka prokázala schopnost nastudovat prameny a odbornou literaturu, vybrat z nich to 

podstatné a provést samostatně deskripci a analýzu, v rámci textu diplomové práce zaujímá 

svá stanoviska a návrhy de lege ferenda. Práce má relativně logickou stavbu, věcná a právní 

problematika je dobře vyvážená.  

 

Formální stránka diplomové práce je solidní. Jazyková a grafická úroveň je kvalitní. Odborná 

literatura je citována často, přehledně a správně. Autorka uvedla všechny povinné přílohy 

vyžadované příslušným opatřením děkana PFUK k tvorbě závěrečných prací. Uvádí i vlastní 

přílohy dokumentující vlastní text práce (str.102). 

 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace:  

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

po formální tak po obsahové stránce, proto ji doporučuji k ústní obhajobě, s navrženým 

hodnocením výborně. 

 

V rámci obhajoby by se mohla autorka věnovat následujícím problémům: 

 

1) Je nějak právně regulován v českém právním řádu pohyb koně a jezdce na území 

národních parků? 

2) Lze se pohybovat na koni na pozemních komunikacích?  

 

 

 

V Roztokách dne 13.12. 2017    Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 

         vedoucí diplomové práce  


