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 Diplomová práce Kláry Švecové na téma „Informace o životním prostředí“ má celkem 74 
stran, z toho 58 stran vlastního textu a skládá se vedle úvodu z osmi kapitol, seznamu použitých 
pramenů, anglicky a česky psaného abstraktu a seznamu klíčových slov.  Splňuje tak veškeré formální 
požadavky kladené na diplomovou práci. Byla odevzdána 27. října 2011. 
 
 Aktuálnost tématu. Téma práce považuji za aktuální jak s ohledem na význam práva na 
informace o životní prostředí, zejména jako jednu z podmínek realizace práva na příznivé životní 
prostředí, tak s ohledem na celou řadu otevřených právních otázek souvisejících s realizací tohoto 
práva. 
 
 Náročnost tématu je dána především nutností zasadit téma do mezinárodního a unijního 
rámce a dále požadavkem na znalost širšího okruhu právních předpisů především z oblasti ústavního 
práva, správního práva a práva životního prostředí. Na druhou stranu se nejedná o příliš 
komplikovanou a rozsáhlou materii s oporou v přiměřeném množství pramenů.  
 
 Hodnocení práce.  Diplomová práce je členěna po samostatném úvodu do 8 kapitol, které na 
sebe logicky navazují. Diplomantka se nejprve věnuje historii práva na informace (kapitola 1) a po té 
při členění práce sleduje logiku mezinárodního (kapitola 2) a unijního právního rámce (kapitola 3) tak, 
aby se v navazujících kapitolách věnovala vnitrostátní právní úpravě (kapitoly 4 – 7), osmá kapitola 
pak práci uzavírá (závěr). Z hlediska systematického členění práce bych upřednostnila řešení 
problematiky kapitol 4 – 7 v rámci jedné kapitoly (vnitrostátní právní úprava) s využitím dalšího 
členění na subkapitoly. První tři kapitoly jsou poměrně stručným a popisným uvedením do 
problematiky, byť lze ocenit neopomenutí aktuálního rozhodnutí Soudního dvora EU (C – 240/09) 
v kapitole 3. V kapitolách věnovaných vnitrostátní právní úpravě je patrná snaha autorky o velmi 
pečlivý rozbor platné právní úpravy s využitím adekvátního množství a vhodného výběrů pramenů 
včetně četného využívání soudní judikatury. Autorka se však poněkud obává vlastních názorů a 
převážně se spoléhá, zejména tam kde upozorňuje na nedostatky a sporná místa právní úpravy, na 
názory odborné literatury. Vlastní názory autorky jsou méně časté a ne vždy podložené zdařilou 
argumentací (např. na str. 30 v souvislosti s hodnocením vymezení pojmu informace o životním 
prostředí). Kladně hodnotím neopomenutí rozboru obecného informačního zákona a poměrně zdařilé 
porovnání právní úpravy zákona č. 106/1999 Sb. se zákonem č. 123/1998 Sb.  

Diplomová práce Kláry Švecové zpracovává téma komplexně s důrazem na vnitrostátní právní 
úpravu. Autorka velmi dobře pracuje s literaturou, využívá četnou soudní judikaturou a celkově je 
patrný její pečlivý přístup a snaha o rozbor a hodnocení právní úpravy, byť se v těchto ohledech 
většinou spoléhá na názory odborné literatury a ve vlastní argumentaci působí poněkud nejistě. 
Celkově tak převažuje popisný charakter práce. Určitým spíše formálním nedostatkem je nedůslednost 
při označování Soudního dvora EU jako Evropského soudního dvora při nezavedení zkratky pro toto 
označování a bez ohledu na skutečnost, zda byl příslušný rozsudek vydán před platností Lisabonské 
smlouvy nebo po jejím vstupu v platnost. Jinak však z formálního hlediska dosahuje práce velmi dobré 
až výborné úrovně, a to jak po stránce jazykové tak grafické.   

 
Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace. Celkově hodnotím práci diplomovou práci Kláry 

Švecové jako velmi dobrou, a jako takovou ji doporučuji k  ústní obhajobě. 
 
Otázky k obhajobě: 

1. Charakterizujte povinné subjekty podle zákona č. 123/1998 Sb., zejména s důrazem na 
subjekty, které nejsou orgány veřejné správy. Je takovým subjektem např. fyzická osoba, 
která je držitelem autorizace podle zákona č. 100/2001 Sb..  

2. Je možno odmítnout zpřístupnit projektovou dokumentaci ke stavbě z důvodu ochrany 
duševního vlastnictví? 

 
V Praze dne 1. prosince 2011      JUDr. Martina Franková, Ph.D. 


