
Posudek oponenta diplomové práce 

Diplomant: Klára Švecová 

Téma a rozsah práce: Tématem práce jsou Informace o životním prostředí. Práce je přehledně 

zpracována na 74 stranách v 8 kapitolách a navazujících přílohách. 

Datum odevzdání práce: 27. 10. 2011 

Aktuálnost (novost) tématu: Právo na informace o životním prostředí je v ČR upraveno již přes deset 

let, v praxi nečiní právní úprava zásadní potíže. Nelze ani mluvit o zvláštní časové naléhavosti při 

přijímání legislativních změn, přestože je Ministerstvem vnitra připravována jedna z mnoha analýz 

efektivity poskytování informací v ČR, která navrhuje jednotlivé koncepční změny. Téma bylo 

zpracováno již i v mnoha kvalifikačních pracích, nelze jej proto hodnotit jako zcela nové ani jako 

výrazně aktuální. 

Náročnost tématu: Právo na informace patří v odborné literatuře k hojně a kvalitně zpracovávaným 

tématům s uznávanými publikujícími experty v oboru. Z trojice otázek (právo na informace, účast 

v řízeních a přístup k soudům) se navíc jedná o nejjednodušší úpravu, která v praktické aplikaci činí 

nejmenší potíže. Komplikovanost tématu vyplývá především z dvojí úpravy (zákon o svobodném 

přístupu k informacím a zákon o právu na informace o životním prostředí). Pro popis tématu nejsou 

zapotřebí zvláštní průřezové znalosti z dalších právních oborů ani náročné metody práce. Téma proto 

hodnotím jako spíše jednoduché. 

Hodnocení práce:  Diplomová práce má celkem 74 stran a 8 kapitol s navazujícím přílohami. Členění 

práce je přehledné a logické. Úprava práce i jazyková a stylistická úroveň je výborná - práce 

neobsahuje téměř žádné překlepy, kvalitní a bezchybné formátování, atd. Jedinou výjimkou je 

opakované zaměňování pojmů obchodní společnost (subjekt) a  firma („název“ subjektu), které by se 

podle mého názoru v odborném projevu takto pokročilých studentů již nemělo vyskytovat. Po 

formální stránce přesto hodnotím práci velmi pozitivně.  

Moje hodnocení obsahové stánky práce je založeno na následujících dvou úvahách. Autorka ve své 

práci naprosto výtečně pracuje s existující odbornou literaturou. Časté citace, zdůrazňování 

protichůdných expertních výkladů, označení některých praktických problémů, přiměřená práce 

s cizojazyčnou literaturou, zpracování všech mě známých zdrojů informací, to všechno dokazuje 

hlubokou znalost vstupních dat k tématu. Velmi pozitivně také hodnotím zasazení otázky práva na 

informace do širšího kontextu úpravy (sporná přímá aplikovatelnost Aarhuské úmluvy), či vůbec 

zdůvodnění nezbytnosti existence práva na informace.   V tomto ohledu hodnotím práci jako velmi 

zdařilý popis existujícího stavu.  

Autorka ale podle mého názoru nebyla dostatečně odvážná a nepustila se do mnohem obtížnějších 

samostatných úvah o tématu a jeho hlubší analýzy, které by měly nutně navazovat na provedený 

popis. Samotný rozbor problému by neměl být cílem práce, ale pouze jejím prvním krokem. Autorka 

mohla svoji pozornost více věnovat dvojí úpravě práva na informace, zanalyzovat, která právní 

úprava je v praxi více využívána, či se podrobněji zabývat případným spojením obou úprav. Další 

v práci pouze naznačenou otázkou mohl být například rozbor v praxi nejčastějších problémů 

nezákonného poskytování informací a návrh efektivnější procesní obrany proti těmto pochybením. 



Práce je proto podle mého názoru výtečnou analýzou, která ale pouze okrajově překračuje rozměr 

pouhé popisné analýzy, hlouběji zkoumá existující problémy a navrhuje jejich řešení. 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené konstatuji, že práce splňuje 

požadavky kladené na diplomové práce na Právnické fakultě UK a doporučuji ji k ústní obhajobě 

s navrženým klasifikačním stupněm velmi dobrý. 

Otázky k obhajobě: V rámci ústní obhajoby bych autorku ráda požádala o zodpovězení následujících 

otázek:  

1. Autorka ve své diplomové práci navrhuje spojení režimu poskytování informací o životním 

prostředí s obecnou úpravou poskytování informací. Jak by si toto sloučení představovala podrobněji 

po formální stránce (do kterého předpisu případně předpisů), i po věcné stránce (o které instituty 

z obecného režimu by obohatila poskytování informací o životním prostředí)? 

2. Asi nejzásadnějším praktickým problémem je opakované nezákonné odpírání informací orgány 

veřejné správy. Jaký má autorka názor na možnou odpovědnost úředníků či celých úřadů za 

nezákonné neposkytnutí informace? Jaké jsou praktické překážky a problémy při konstrukci této 

odpovědnosti? Jaké by byly její výhody?  

 

V Praze dne 29. 11. 2011  

 

JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D. 


