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Hodnocení 

Autorka se ve své rigorózní práci zaměřila na otázky veřejné dostupnosti informací v oblasti 
práva Evropských společenství/Evropské unie - téma jí velmi blízké vzhledem kjejímu 
tříletému působení v Informačním centru Evropské unie při Delegaci Evropské komise 
v České republice i vzhledem k důkladnému studiu této problematiky v průběhu zpracování 
její obsahově blízké diplomové práce. 

Složitost zvoleného tématu spočívá v tom, že se vyznacuje výrazným interdisciplinárním 
charakterem. Autorka musela analyzovat nejen jeho aspekty informační, ale též právní 
systém Evropské unie tak, jak se odráží v činnosti jednotlivých institucí Evropské unie. 

Kromě toho se musela vyrovnávat s prudkým vývojem, ke kterému v Evropské unii 
v poslední době dochází, zejména pokud jde o zvyšování počtu jejích členů a s tím související 
institucionální změny, i pokud jde o pokusy o revizi zakládajících smluv v souladu s novou 
situací. 

Struktura práce je proporčně vyvážená a odpovídá interdisciplinárnímu charakteru tématu. 
První tři kapitoly jsou věnovány právním aspektům tématu, jako je role jednotlivých institucí 
Evropské unie při tvorbě práva a s tím souvisej ící průběh legislativního procesu a také 
klasifikace pramenú práva. Při zpracování těchto kapitol se autorka opírala o díla 
renomovaných českých právníkú, specialistú na evropské právo, a o oficiální dokumenty 
Evropské unie a orgánů státní správy České republiky. 

Velká pozornost je zde věnována procesu zjednodušování legislativy, který je velmi 
významný z hlediska informačního, neboť přispívá k otevřenosti a zprůhlednění fungování 
Evropské unie. 

Na tyto tři kapitoly pak navazují kapitoly věnované výhradně informačním aspektúm daného 
tématu - informačním zdrojů a službám v oblasti práva Evropských společenství/Evropské 
unie a podílu České republiky na těchto informačních službách. 

V kapitole o informačních zdrojích a službách zpracovala autorka důkladnou analýzu 
informačních zdrojů dostupných jak ve formě tištěné, tak i elektronické. I zde se musela 
vyrovnat s rychlým vývojem situace souvisejícím s trendem přechodu od tištěných informací 
k jejich zpřístupňování online a v neposlední řadě též s narůstáním počtu úředních jazyků, ve 
kterých je právo Evropských společenství/Evropské unie zveřejňováno. 

Kapitola je přehledně členěna na prameny tištěné, na informační služby online poskytované 
především v rámci legislativního portálu EUR-Lex a na informační služby Evropského 
soudního dvora. 



Mimořádně cenna Je srovnávací analýza informačních služeb dvou různých institucí 
monitorujících legislativní proces Evropské unie, a to databáze Evropské komise Pre-Lex a 
Legislativního přehledu OEIL Evropského parlamentu. 

Pokud jde o podíl České republiky na veřejné dostupnosti práva Evropských 
společenství/Evropské unie věnovala autorka pozornost Informačnímu systému pro 
aproximaci práva a jeho aktuálnímu poslání v podmínkách členství České republiky 
v Evropské unii. 

Ocenit je také třeba informační aparát předkládané práce - Seznam příloh, Seznam použitých 
zkratek, podle kapitol přehledně utříděný Seznam použité literatury a množství vysvětlujících 
poznámek pod čarou. Kvalitní je též grafické vybavení práce barevnými ukázkami 
webových prezentací jednotlivých databází, služeb, institucí apod. 

Závěrečné shrnutí získaných poznatků, zejména pak hodnocení výsledků zpracované analýzy 
je velmi cenné, neboť proniká do úskalí, se kterými se musí vyrovnávat nejen tvůrci 

příslušných databází, ale zejména uživatelé. Zde pouze upozorňuji, že číselné označení 

kapitoly o České republice jako "šesté" neodpovídá číslování v obsahu ani v textu. 

Na závěr lze konstatovat, že autorka zvládla své náročné téma s profesionálním nadhledem a 
že hloubkou a kvalitou zpracování splnila požadavky kladené na rigorózní práci. 

Práci k obhajobě doporučuji. 
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