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1. Aktuálnost (novost) tématu  
 

Diplomantka si zvolila téma velmi aktuální. Problematika svobodného přístupu k informacím  
je obecně velice složitá. Zvláště pak ze samotného vývoje práva na svobodný přístup 
k informacím je jeho složitost a stálá aktuálnost zřejmá. Autorka se rozhodla téma své práce 
zúžit toliko na povinné subjekty.  Takové zúžení lze jen uvítat. 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a  jejich zpracování a 

použité metody 
 

Zpracování daného téma předpokládá potřebnou teoretickou znalost institutů, které se této 
problematiky týkají. Rovněž důkladné studium příslušných právních  předpisů a judikatury je 
nezbytné. Z diplomové práce je patrné, že diplomantka stránku „obstarání si“ vstupních 
údajů nepodcenila. Pracovala s odbornou literaturou, články, právními předpisy, zahraničními 
prameny, judikaturou a internetovými zdroji.  

 
3. Formální a systematické členění práce 
Práce je členěna do 9 kapitol, Úvodu a Závěru. V první kapitole vymezuje základní pojem – 
informace a následující kapitolou podává historický vývoj práva na informace. Kapitola čtvrtá 
je věnována platné právní úpravě v ČR. Těžiště práce spočívá v kapitolách páté až deváté. 
Následující kapitole nazvané „Novela zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím“ mělo být věnováno více pozornosti. Jednotlivé kapitoly jsou ještě dále členěny. 
Práce je v zásadě členěna systematicky a přehledně. 
 
4. Vyjád ření k práci 
Práce je nepochybně přínosná. Z formulací jakými označuje zákon o svobodném přístupu 
k informacím (např. stošestka) lze dovodit, že je jí téma velmi blízké. Autorka se snaží o 
analýzu problémů, které celý vývoj dané problematiky provázely. Práce obsahuje více 157 
odkazů, je patrné, že diplomantka nepodcenila přípravu odborné literatury a jiných pramenů. 
Práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce a proto ji doporučuji k obhajobě. 
 
5. Kritéria hodnocení práce 

 
Splnění cíle práce 2 
Samostatnost při zpracování 
tématu 

 

Logická stavba práce 1 
Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

2 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

2 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

2 

Jazyková a stylistická úroveň 2 
 



6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
Při ústní obhajobě by autorka mohla odpovědět na následující: 
Je podle jejího  soudu současná právní úprava dostačující? Má nějaké konkrétní úvahy de 
lege ferenda (viz kapitola 10)? Jaký má názor na „hranici“ mezi na jedné straně právem na 
svobodný přístup k informacím a na straně druhé na ochranu osobních údajů? 
 
 
 
Doporu čení/nedopo ručení práce 
k obhajob ě 

Doporučuji 

Navržený klasifika ční stupe ň  
 
 
V Praze dne 15.5.2013                JUDr.Ivana Millerová,Dr.  
 
     
 
 
      
                                                  
 

 


