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Téma a rozsah práce: 

Diplomantka se v hodnocené diplomové práci o rozsahu 98 stran (včetně povinných příloh) 

při počtu znaků 146414 vlastního textu včetně poznámek pod čarou zaměřila na téma z oblasti 

zvláštní části práva životního prostředí, a sice na právní úpravu ochrany zvířat, konkrétně 

chovu koní. 

 

Náročnost a aktuálnost tématu: 

Zvolené téma je vzhledem k obsahu a společenskému dopadu neustále aktuální a to i 

vzhledem k vývoji právní úpravy a judikatury. 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.  

 

Formální a systematické členění diplomové práce: 

 

Posuzovaný text diplomové práce je rozdělen do deseti částí, včetně úvodu, vlastního textu 

členěného do osmi kapitol a závěru. V úvodu autorka vysvětlila společenský význam tématu a 

důvody pro jeho zvolení jako předmětu diplomové práce. Srozumitelně vysvětlila obsah 

jednotlivých kapitol. Se systémem kapitol a jejich obsahovým zaměřením souhlasím. 

Nejde jen o tradiční přístup při podobných kvalifikačních pracích, tedy o popis platné 

veřejnoprávní úpravy, ale autorka přináší řadu praktických příkladů a je na textu vidět, že 

danou problematiku skutečně zná ze své vlastní praxe. Poslední kapitolu tvoří závěry (str. 85 

až 88), které shrnují podstatné nálezy z předchozích kapitol a identifikují nejdůležitější právní 

nedostatky. Autorka navrhuje i některé úpravy de lege ferenda.  
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Hodnocení diplomové práce: 

Pokud jde o formální stránku, autorka uvedla všechny povinné přílohy vyžadované 

příslušným opatřením děkana PFUK k tvorbě závěrečných prací. Autorce je však třeba 

vytknout, že (alespoň v mém výtisku, který jsem obdržel od studijního oddělení) v textu chybí 

číslování stránek (stránky jsou uvedeny jen v přehledu obsahu kapitol v úvodu práce, ve 

vlastním textu již stránky číslovány nejsou). To ztěžuje čtenáři orientaci v textu. Dále 

upozorňuji, že citace použité odborné literatury nejsou v souladu s citační normou ISO 690 a 

690-2. Navíc obsahují chyby (např. pozn. p. č. 123, 153, 159 atd.). Větší pečlivost měla být ze 

strany autorky věnována i závěrečným korekturám. 

 

Pokud jde o obsahovou stránku hodnocené diplomové práce, 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, byť mohly být i propracovanější. Práce má relativně logickou stavbu, věcná a právní 

problematika je v zásadě dobře vyvážená, i když se autorka nevyhnula u některých témat 

spíše věcnému popisu, než-li právnímu rozboru. 

 

 

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 velmi dobře. 

 

V rámci obhajoby by se mohla autorka věnovat následujícím problémům: 

 

1) V médiích proběhla v pondělí 22.1.2018 zpráva, že do dvou přírodních rezervací ve 

východních Čechách byly vypuštěny jedinci exmoorských divokých koní 

z Milovického stáda. viz https://hradec.idnes.cz/vypousteni-divokych-koni-plachta-

hradec-josefovske-louky-jaromer-josefov-exmoor-pony-milovice-ochran-isq-/hradec-

zpravy.aspx?c=A180120_174458_hradec-zpravy_tuu Proveďte rozbor, co je podle 

platné právní úpravy k chovu těchto  koní v daných lokalitách potřeba zajistit. 

2) V závěru práce zmiňujete návrh zákazu chovu koní o samotě i v případě zájmových 

chovů, mohla byste to rozvést? 

 

 

V Roztokách dne 22. 1. 2018    Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 

         vedoucí diplomové práce  
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