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Rigorózní práce navazuje na diplomovou práci, která byla oponována v lednu letošního roku a 
ve všech částech zpracovávanou problematiku rozšiřuje a doplňuje o nové poznatky. Jedná 
se o téma velmi aktuální, neboť současný vývoj v rámci Evropské unie a členských státech ve 
všech oblastech je charakterizován stále narůstaj ícím množství informací všeho druhu a mezi 
nimi mají zásadní význam informace o evropském právu. Snadný a rychlý přístup k těmto 
informacím podmiňuje úspěšnost všech relativně nových "agend" vznikajících a 
realizovaných v rámci plnění závazků, povinností a úkolů vyplývajících z členství České 
republiky v Evropské unii. Narůstá rovněž okruh uživatelů a zájemců o tyto informace a to 
nejen na úrovni ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy, ale také v odborné a 
podnikatelské sféře a i u veřejnosti. Stále více se prosazuje práce s dokumenty v digitální 
formě a rozšiřující používání internetu umožňuje rychlý přístup k nejrůznějším informačním 
zdrojům a rozšiřuje možnosti elektronické komunikace. 

Na předkládané práci oceňuji především, že autorka pojala problematiku veřejné dostupnosti 
právních informací komplexně a zabývá se všemi institucemi Evropské unie od Evropské 
komise, Radu EU a Parlament až po výbory, Evropskou centrální banku a Evropský soudní 
dvůr, které se na navrhování a schvalování legislativy podílejí. U každé instituce je popsána 
struktura, hlavní úkoly, úloha v rámci legislativního procesu a rozhodovací procedury, které 
v jejím rámci probíhají a to vše velmi přehledně s uvedením všeho podstatného, aniž by něco 
bylo opomenuto a to jak z hlediska institucionálního, tak z hlediska příslušných funkcionalit. 

V části 2.věnované právu ES se autorce podařilo na poměrně malém prostoru se úspěšně 
vypořádat s vysvětlením základních pojmů a obsahu komunitárního i unijního práva, 
identifikovat všechny typické akty a poukázat i na základní principy aplikace práva ES 
v členských státech. 

Pro právní infonnace má klíčový význam legislativní proces probíhající na unijní úrovni, 
kterým se autorka zabývá v části 2.4. Tvorba primárního a sekundárního práva představuje 
složitý proces, na němž se podílí řada institucí EU v rámci základních uplatňovaných 

procedur (konsultace, spolupráce, spolurozhodování a souhlas), které jsou podrobně popsány. 
Unijní legislativní proces nejen produkuje množství právních informací, ale současně 
v průběhu procesu do něho značný objem dokumentů, zejména v podobě nejrůznějších 
stanovisek k projednávaným návrhům aktů, vstupuje. Vzhledem k objemu těchto dokumentů, 
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které každý členský stát pro rozhodování zpracovává a náročnosti na zaj ištěnÍ informační 
podpory v této souvislosti vzniká, by bylo možné zohlednit i tyto nové agendy, které 
s unijním legislativním procesem na národní úrovni souvisejí a jsou již i normativně 

upraveny. 

v části 3., je uveden velmi aktuální problém "zjednodušování" unijní legislativy 
prostřednictvím její konsolidace, kodifikace nebo úplného přepracování. Legislativy 
strávající. Evropskému právu je již dlouho vytýkán zejména jeho kasuistický charakter a 
neexistence kodexů, které způsobují jeho roztříštěnost, nehledě k velkému počtu novelizací, 
což vše má za následek nárůst předpisů a ztrátu přehlednosti právní úpravy. Vše co je 
uvedeno v této části zejména o dosažených výsledcích a iniciativách a akčním programu 
Evropské komise na tomto poli z letošního roku považuj i za velice přínosné. 

Druhá polovina práce je zaměřena na podchycení současných informačních zdrojů a služeb 
v oblasti právních informací. Pokud se jedná o informace v tradiční tištěné podobě jsou 
popsány všechny dostupné zdroje a možnosti jejich získání, neboť používání této formy stále 
trvá. Opodstatněně je větší pozornost věnována on-line informačním službám, které autorka 
zmapovala v celém rozsahu existující dostupné nabídky. Podle mého názoru se jedná o 
nejúplnější podchycení těchto informačních zdrojů včetně detailního popisu jednotlivých 
databází a návodů kjejich používání, které jsou doplněny náhledy příslušných obrazovek. 
Zpracování je velice instruktivní a domnívám se, že autorka by měla uvažovat o možnostech 
využití této části k zvýšení informovanosti o dostupnosti zdrojů informací v digitální podobě 
a k poskytnutí uživatelských návodů pro práci s jednotlivými databázemi. Poptávka po 
pomůckách tohoto druhu nesporně existuje. 

Autorka neopomenula podchytit i některé národní, byť ve srovnání s unijními databázemi 
skromnější, informační zdroje věnující se informacím o EU. 

K předkládané rozsáhlé rigorozní práci nemám žádné výhrady ani připomínky a celkově ji 
vysoce hodnotím. Výběr a rozsah použité literatury k jednotlivým částem je odpovídající. Po 
stylistické a formální stránce má velice dobrou úroveň a vyniká zejména její grafická úprava. 
Podle mého názoru rigorózní práce plně vyhovuje zadání a splňuje všechny cíle a podmínky 
na ni kladené. 
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