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1. Aktuálnost tématu: 

Problematika ochrany před radonem patří mezi témata, která vzhledem ke geologickému podloží ČR 

je tématem zasluhujícím dlouhodobou pozornost. Díky soustavně prováděné osvětové kampani se 

problematika radonu dostává pozvolna i do povědomí širší veřejnosti, proto hodnotím téma jako 

vysoce aktuální. 

2. Náročnost tématu a použitá metodika: 

Zvolené téma je náročné, diplomantka musela kromě právních otázek nastudovat věcný základ 

problematiky (tj. části otázek spadajících pod geologii a jadernou fyziku). Diplomatka prokázala 

schopnost provázat právo s uvedeným věcným základem, přestože místy by věcný úvod, zejména 

k používaným fyzikálním veličinám, byl vhodný. Práce je primárně popisnou, místy se diplomantka 

analýzou problematiky snaží dojít k prakticky využitelným závěrům a úvahám de lege ferenda. 

3. Hodnocení práce: 

Práce je členěna do osmi kapitol, které na sebe logicky navazují a snaží se podat ucelený pohled na 
problematiku ochrany před radonem, včetně krátkého historického exkurzu. Diplomantka se v práci 

dále zabývá právní úpravě na úrovni mezinárodní, evropské a národní, částečně včetně její geneze. 

V oblasti právní úpravy národní v rámci kapitoly páté, není příliš zřejmé, z jakého důvodu je její 

podstatná část věnována derogovaným právním předpisům, včetně řešení jejich historických 

novelizací, a to na úkor prostoru, který mohl být věnován právu platnému.   

Drobnou připomínku mám rovněž k závěru práce. Nedomnívám se, že v diplomové práci studentky 

právnické fakulty by měly být zmínky o „urban legendes“ typu zvláštního oddělení pro tříoké děti 

podolské porodnice, které mělo být reakcí na černobylskou havárii. Naopak kladně hodnotím úvahu 

de lege ferenda o povinnosti zápisu radonového indexu do katastru nemovitostí.  

Po jazykové stránce je práce lehce podprůměrnou. Opakovaná absence velkých písmen na začátku 

vět a nenávaznost textu kapitol jsou formálními vadami práce, které je bohužel třeba zohlednit 

v hodnocení práce.  

4. Otázky k zodpovězení při obhajobě: 

V práci dále uvádíte, že v oblasti správních deliktů v souvislosti s dodržováním referenční úrovně (vy 

uvádíte „směrných hodnot“) a obecně povinností dle § 99 NAZ vývoj legislativy nesměřuje k větší 

závaznosti a kontrole dodržování. Můžete tuto svou myšlenku rozvést, zvláště ve světle skutečnosti, 

že NAZ oproti SAZ zavedl správní delikty postihující porušení výše uvedených povinností?  

V diplomové práci je uváděna kazuistika soukromoprávní odpovědnosti. Vzhledem k ustanovení § 99 

NAZu, který stanovuje povinné měření objemové aktivity radonu v případě školských a 

zdravotnických zařízení, je podle Vás možné, aby došlo i ke vzniku odpovědnosti veřejnoprávní a 

pokud ano, jak byste danou situaci řešila? 

5. Doporučení práce k obhajobě:   

Práci doporučuji k obhajobě s návrhem hodnocení velmi dobře. 

 

V Praze dne 21. června 2017     JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 

         oponent d.p. 

          


