
Posudek školitele 

 

JUDr. Bc. Eduard KLOBOUČEK:  

 
Doktorská disertační práce  

 

Evropské a české atomové právo v kontextu práva energetického 

a práva životního prostředí (renesance nebo úpadek).  
 

Předložená doktorská disertační práce o rozsahu 307 stran (včetně příloh) je 

členěna (včetně úvodu a závěru) do třinácti částí, z nichž mnohé jsou dále 

děleny na kapitoly a podkapitoly. Členění a struktura práce jsou velmi 

systematické a logické. Práce podává výborný přehled zvolené problematiky.  

 

Pokud mi kontrolní vyhledávací systém RUK na vyhledávání plagiátorství 

emailovým sdělením oznámil shodu v práci až 14 %, pak je to způsobeno tím, že 

disertant cituje a využívá některé údaje a poznatky ze své práce rigorózní, která 

byla napsána na související téma a je řádné uvedena v seznamu literatury. I tak, 

pokud odečtu 15 % rozsahu textu od celkového počtu stran, respektive znaků, 

splňuje práce požadovaný rozsah. Potud mám elektronický podnět ze strany 

RUK za vysvětlený a vyřízený. 

 

Doktorand dle mého názoru při práci s větším množstvím právních předpisů a 

literárních pramenů k věcné problematice, ale také s rozsáhlou judikaturou a 

dalšími zdroji (často v anglickém jazyce) prokázal výborné znalosti zkoumané 

látky i celkovou potřebnou orientaci, když si jako téma svojí doktorské 

disertační práce vybral jistě aktuální problematiku, kterou evropské a české a 

atomové právo ve vztahu k právu energetickému a právu životního prostředí 

rozhodně představuje. V práci jsou též zúročeny zkušenosti doktoranda z jeho 

profesního působení na Státním úřadu pro jadernou bezpečnost. 

 

Za vlastní základ práce považuji zejména části 6., 8., 10. a 11., přičemž 

z hlediska práva je jistě významná i část 9. Ostatní části práce jsou spíše 

historickým a věcným úvodem do problematiky atomového práva či pojednávají 

o mezinárodních souvislostech.  

 

Doktorand se v dílčích shrnutích i v samotném závěru práce poměrně úspěšně 

pokusil o některé vlastní úvahy a návrhy z pohledu de lege ferenda. Práce je sice 

občas trochu popisnou, ale cením si na druhé straně snahy autora o komplexnost 

a utříděnost zkoumané materie.  

 



Předložená doktorská disertační práce je po stránce právní, věcné, jazykové i 

grafické na mírně nadstandardní úrovni. Celkově ji hodnotím jako původní a 

velmi zdařilé vědecké dílo, které splňuje požadavky plynoucí z právních 

předpisů na takováto díla na PF UK kladené. Práci doporučuji k obhajobě před 

příslušnou komisí pro obhajobu disertační práce. 

 

 

V Káraném dne 1. srpna 2018 

 

 

Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc. 

                    školitel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


