
Posudek vedoucího diplomové práce: 

Přemysl Pečený: „Vybrané otázky právní úpravy geneticky 

modifikovaných organismů“ 

 
Diplomová práce Přemysla Pečeného na téma „Vybrané otázky právní úpravy geneticky 

modifikovaných organismů“ má celkem 128 stran, počet znaků vlastního textu práce je 

276.745 včetně mezer a poznámek pod čarou. Práce se skládá celkem z pěti dále členěných 

kapitol, nečíslovaného úvodu a závěru, seznamu pramenů, seznamu použitých zkratek a česky 

a anglicky psaného abstraktu s uvedením klíčových slov v českém a anglickém jazyce. Práce 

tak splňuje veškeré požadované formální náležitosti. Byla odevzdána 6. dubna 2021. 

 

Aktuálnost tématu. Zvolené téma právní úpravy geneticky modifikovaných organismů 

považuji za vysoce aktuální a společensky závažné. Právní úprava tohoto tématu nabízí velké 

množství otázek k řešení včetně otázek ohledně budoucího směřování právní úpravy. Práce 

aktuálnost tématu plně reflektuje, pojmenovává řadu aktuální problémů a obsahuje úvahy de 

lege ferenda. 

 

Náročnost tématu. Téma práce hodnotím jako velmi náročné. Náročnost je dána řadou 

aspektů, z nichž některé níže uvádím: téma práce nelze zpracovat bez znalosti věcných 

aspektů této velmi složité materie, zpracování tématu vyžaduje zohlednění mezinárodní i 

unijní právní úpravy a práci s cizojazyčnou literaturou. Zároveň tuzemská literatura věnuje 

otázkám právní úpravy GMO poměrně malou pozornost.  

 

Formální a systematické členění práce. Práce je uspořádána do pěti dále členěných kapitol a 

nečíslovaného úvodu a závěru. Používá tři úrovně členění. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky 

navazují a zpracovávají téma komplexně. Diplomová práce se nejprve poměrně široce věnuje 

věcným aspektům tématu, přibližuje přírodovědný a společenskovědní kontext tématu. Tento 

poměrně široký úvod do věcných aspektů tématu považuji s ohledem na téma práce za velmi 

vhodný, pro pochopení materie nezbytný. Kladně hodnotím zejména zařazení 

společenskovědních aspektů, neboť právě ty kladou řadu etických otázek a jsou východiskem 

pro nastavení právní úpravy. Ve druhé kapitole se autor věnuje principům právní úpravy, 

jejím právním východiskům. Následují tři kapitoly zaměřené na konkrétní otázky, které 

právní úprava GMO řeší: režimy nakládání s GMO, informovanost a účast veřejnosti a otázky 

zvládání mimořádných událostí. V jednotlivých kapitolách se autor průběžně věnuje právní 

úpravě na úrovni mezinárodní, unijní a vnitrostátní. Zvolenou systematiku práce hodnotím 

jako vhodnou a umožňující logické a ucelené zpracování tématu. Ačkoliv by se práce 

v souladu se svým názvem mohla věnovat pouze vybraným otázkám právní úpravy GMO, 

zvolená systematika umožňuje v zásadě komplexní zpracován rozsáhlého tématu. Práce se tak 

věnuje se všem jeho podstatným aspektům.  

 

Hodnocení práce. Diplomovou práci hodnotím jako velmi zdařilou a vybočující z průměrné 

úrovně diplomových prací. Autor v práci prokázal výbornou znalost tématu a podařilo se mu 

položit celou řadu komplikovaných otázek, na které v celé práci hledá velmi poctivě 

odpovědi. Práce je zpracovaná na základě velkého množství zdrojů a to především 

cizojazyčných, opomenuta není ani soudní judikatura a to včetně judikatury mezinárodních 

institucí a Soudního dvora EU. Práce se zdroji je na vysoké úrovni, autor však s nimi pracuje 

kriticky a průběžně zaujímá vlastní stanoviska. Osobně nejvíce oceňuji druhou kapitolu, kde 

autor rozebírá tři klíčové principy právní úpravy GMO, věnuje se jejich významu i aplikaci, 

přičemž neopomíjí relevantní judikaturu. Silnou stránkou práce je také schopnost autora 

vyhnout „technickým detailům“ právní úpravy a cílit na podstatu právní úpravy. Závěr práce 



autor odpovídá na v úvodu vytyčené níže uvedené výzkumné otázky a je výborným 

východiskem pro obhajobu: 

- Je právní úprava GMO v ČR stále aktuální a v souladu s dosaženým vědeckým 

poznáním v této oblasti? 

- Jsou podpůrné nástroje právní regulace GMO funkční, naplňují stanovené cíle? 

- Pokud je odpověď na první dvě otázky negativní, jaké jsou možné úpravy de lege 

ferenda, které mohou pomoci ke zlepšení tohoto stavu? 

 

Po stránce grafické je práce zpracována na standardní úrovni a nemám k ní žádné připomínky. 

Z hlediska jazykové stránky je práce psána stylisticky na velmi dobré úrovni. 

Posuzovaná práce svědčí o autorově výborné znalosti materie a schopnosti kritické tvůrčí 

analýzy právní úpravy. 

 

Návrh klasifikace a doporučení k obhajobě: Celkově hodnotím diplomovou práci Přemysla 

Pečeného jako vysoce kvalitní diplomovou práci a jako takovou ji doporučuji k ústní 

obhajobě s navrženým stupněm hodnocení výborně. 

 

Otázky k obhajobě: 

1) Stručně představte závěry své práce, zejména se věnujte návrhům de lege ferenda.  

2) V úvodní části práce se věnujete také etickým otázkám souvisejícím s právní úpravou 

GMO, mimo jiné i v souvislosti s otázkou genetické modifikace lidských bytostí. 

Uveďte a komentujte relevantní ustanovení LZPS, které jsou pro řešení těchto otázek 

de lege ferenda zásadní. Je podle vašeho názoru nezbytné řešit otázky spojené 

s genetickými zásahy (až úpravami) lidského genomu na ústavní úrovni?  

 

 

 

 

V Praze dne 19. 4. 2021      JUDr. Martina Franková, Ph.D. 


