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Diplomant v této práci plně využil poznatků získaných studiem a také zejména 
zkušeností získaných ze své vlastní praxe jako správce webových stránek, a to ve vztahu 
k webům organizací, tvořících "povinné subjekty" z hlediska v názvu práce uvedeného 
zákona a standardu. Předmětem je problematika legislativy k zajištění svobodného přístupu 
občanů k informacím o konání státní správy a místních samospráv, a to i v exkursu historie a 
současnosti nejen v našem státě. Jádrem je pak interpretace sledování praktického plnění 
zákona a zejména pak vyhlášky č. 422/2006, aktuálně nahrazující standard. Práce prokazuje 
ve svém celku i zaujetí diplomanta problémem. Hned na úvod posudku musím vyzdvihnout 
aktuálnost problému, kterému je práce věnována. Významnou součástí práce je průzkum 
současné situace na webech českých měst a obcí a také ústředních státních orgánů a 
krajských úřadů. 

Diplomant postupuje logicky od historie a výkladu základních pojmů vztahujících se 
k danému okruhu legislativy a pak vcelku stručně shrnuje současný stav řešení tohoto 
významného problému v zahraničí. 

Pokud jde o celkový dojem z práce i ze spolupráce vedoucího s diplomantem, musím 
konstatovat dobrou úroveň a také značnou samostatnost, s níž postupoval. Práci lze vytknout 
jen několik drobností. Např. až příliš místa věnuje už nikoli aktuálnímu zákonu o ISVS a také 
již zaniklému Ministerstvu informatiky. Najeho omluvu je ovšem třeba uvést skutečnost, ž se 
zatím nepodařilo plně jeho úlohu ani činnost v rámci rozšířených pravomocí Ministerstva 
vnitra nahradit a zejména to, že v době zadání práce tyto záležitosti byly ještě aktuální a 
v zadání výslovně figurují. Dále by mělo být u grafů uvedeno, zda jde o diplomantovu tvorbu, 
nebo zda a odkud byly převzaty. A konečně použitá literatura měla být uspořádána abecedně 
podle jmen autorů nebo prvního slova názvu. V práci se prakticky nevyskytují citace. Hlavní 
výtkou je ovšem konstatování minima samostatných autorových hodnocení zjištěné situace, 
resp. rozvedení těch, která jsou uvedena. 

Závěr: 

Ve svém celku představuje tato diplomová práce poměrně dobrou úroveň uchopení 
aktuální problematiky a stručné a přehledné ztvárnění jejích hlavních prvků. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuji klasifikovat diplomovou práci 
Bc. Luboše Záloma stupněm "velmi dobře" . 

V Praze 8. září 2007 
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