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Předložená diplomová práce „Legislativa vytahující se k problému svobodného
přístupu k informacím v mezinárodním kontextu“ má 89 tiskových stran a je členěná do 7
kapitol. Použitá literatura zahrnuje dostatečný počet titulů vztahujících se k danému tématu,
včetně obsáhlého souboru zákonů, nařízení a dalších normativních předpisů. Z formálního
hlediska práce splňuje kritéria kladená na diplomovou práci a je způsobilá k ústní obhajobě.
Diplomant si za téma své práce zvolil aktuální oblast, a to otázku týkající se omezení
uplatňování práva na svobodný přístup k informacím v souvislosti s institutem ochrany
utajovaných informací v kontextu činnosti bezpečnostních složek státu. Za hlavní cíl si vytkl
zejména analyzovat, jaké jsou reálně nebo teoreticky dostupné možnosti pro maximálně
možnou kompenzaci omezení a výjimek z principu svobodného občana k informacím
týkajících se činnosti výše uvedených složek, a je-li taková kompenzace dostatečná k tomu,
aby neohrožovala důvěru v pevnost demokratických základů státu a v řádné fungování jeho
institucí.
V úvodní kapitole diplomant podává poměrně stručný a srozumitelný přehled
základních právních norem, které vytvářejí normativní rámec pro svobodný přístup k
informacím. Diplomant se v této kapitole neomezuje jen na české právní prostředí, ale provádí
základní exkurz i do mezinárodního práva.
V následujících kapitolách diplomant postupně popisuje a rozebírá jednotlivá omezení
a úpravy přístupu k utajovaným informacím, zejména v rámci zákona č. 412/2005 Sb., o
ochraně

utajovaných

informací

a

o

bezpečnostní

způsobilosti,

popisuje

činnost

zpravodajských služeb a jejich snahu o otevírání se veřejnosti a rozebírá klíčová rozhodnutí
Evropského soudu pro lidská práva týkající se dané problematiky. V poslední kapitole pak
shrnuje nutné předpoklady a využitelné nástroje pro kontrolu zpravodajských služeb a
podrobuje je kritickému zkoumání.
Z práce jako celku je zřejmá výborná orientace autora v systému základních právních
předpisů, jakož i schopnost zdůraznit a kriticky analyzovat jejich klíčová ustanovení.
Charakter práce zároveň výrazně prohlubuje autorova praktická zkušenost s popisovanou
problematikou a schopnost kritické reflexe jak jednotlivých normativních dokumentů, tak
jejich možného dopadu na praxi a činnost bezpečnostních složek.
Práci bych vytkl pouze její převládají deskriptivní charakter, kdy se v některých
kapitolách, zejména v rozboru rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, autor omezuje
na pouhé shrnutí jednotlivých případů a rezignuje na jejich hlubší rozbor ve vzájemných
souvislostech, zejména pak s ohledem na jejich formativní vliv na legislativu jednotlivých
států.
Po formální stránce je diplomová práce velmi dobře zpracovaná a plně způsobilá
k ústní obhajobě. Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnocení „výborně“.

V Praze dne 19.5.2011
Mgr. Vít Šisler, Ph.D.

