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odpověděl na otázky z obou posudků:
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?
3.V textu široce analyzujete princip předběžné opatrnosti, jaké by
byly Vaše konkrétní návrhy na konkretizaci pojmu „nedostatek
vědecké jistoty“?
4.Mohly by podle Vás některé prvky právní regulace geneticky
modifikovaných organismů být přeneseny také do právní regulace
dalších nových vědeckých a technických výzev, se kterými se musí
právo životního prostředí a právo obecně vypořádávat (ve smyslu
„nových zdrojů ohrožení“)?

V rámci obhajoby diplomant odpověděl na všechny otázky,
představil závěry své práce a prokázal výbornou znalost tématu.
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