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Jde o odborně velmi vyspělou práci. Diplomant plně využil poznatků získaných
vlastní praxí i studiem relevantní literatury a téma pojal z hlediska dosavadního charakteru
různých diplomových prací, které se jím zabývaly, netradičně a lze říci, že tvůrčím způsobem.
Také jako vedoucí práce musím přiznat, že jsem měl minimální příležitost do ní zasahovat,
protože autor pracoval cela samostatně. To mi ovšem nebrání ke spravedlivému úsudku,
vedoucímu k velmi příznivému hodnocení.
Předmětem je problematika nejen legislativy k zajištění svobodného přístupu občanů
k informacím, což je cílem klíčového zákona č. 106/1999, ale zejména mnoho právních
okolností, které jeho naplňování kladou do cesty různé právní a institucionální nástrahy a
problémy. Z tohoto hlediska jsou zajímavé především kapitoly věnující se naopak ochraně
přístupu k informacím, zejména těm utajovaným z hlediska ochrany zájmů státu. Také
skutečnost, že ochranné legislativní mechanismy pojal autor i z hlediska činnosti
zpravodajských služeb, přispívá k zajímavosti textu a jeho originalitě vzhledem k běžným
studijním tématům našeho oboru. Celkově lze práci hodnotit jako přehledovou, protože se
věnuje velmi široké problematice a řada jejích dílčích témat by stačila na samostatné náměty
dalších diplomových prací.
Této práci lze vytknout jen několik drobností. Hned v úvodních částech práce
(Předmluva a Úvod) se zbytečně opakují výchozí konstatování, přičemž v předmluvě bych
očekával spíše osobní výpověď autora o tom, co bylo cílem jeho psaní a s jakými problémy
se v práci setkával, přičemž v úvodu zbytečně rekapituluje obsah příštích kapitol.
Samozřejmě oceňuji kapitoly věnované zpravodajským službám, a to č. 4 a 6. Předpokládal
bych ale, že to, co je v šesté kapitole, bude bezprostředně následovat po čtvrté, ne-li, že
problematika těchto služeb bude spojena do jedné kapitoly. Evropský soud pro lidská práva
mohl být až před závěrem. Také, pokud se týká naší legislativy, bych předpokládal větší
pozornost novelizacím základního zákona.
Velmi musím ocenit obsáhlý a autorem dobře propracovaný závěr, kde se nevyhýbá
vlastním úsudkům a hodnocením situace. Pokud jde o formální stránky, nevím, proč jsou
citace českých zákonů pod čarou, např. na str. 27 bez úvodního výrazu „Česko“, jak je to už
pak správně podle normy uváděno v části Použitá literatura. A všeobecně lze konstatovat
minimum citací uvnitř práce.
Závěr:
Ve svém celku představuje tato diplomová práce vysokou úroveň uchopení aktuální
problematiky svobodného přístupu k informacím, a to z relativně netradičních úhlů pohledu.
Vzhledem k výše uvedenému ji navrhuji klasifikovat stupněm "výborně".
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