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1. Aktuálnost (novost tématu)
Diplomant si zvolil téma nepochybně aktuální a prakticky zaměřené. Problematika
práva na informace je velice složitá ale i zajímavá například proto, že má dva úhly
pohledu: pohled toho, kdo informaci žádá a pohled toho, kdo ji má poskytnout.
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a
použité metody
Zpracování daného tématu předpokládá potřebnou teoretickou znalost základních
institutů a právních předpisů, které se této problematiky týkají. Velmi pozitivně
hodnotím autorovu práci s judikaturou. Využité literární zdroje jsou dostačující. Pouze
odkaz na wikipedii se mi pro diplomovou práci nejeví jako vhodný.
3. Formální a systematické členění práce
Autor předložil diplomovou práci o rozsahu 87 stran celkem. Práce je členěna do tří
základních částí, Úvodu a Závěru. V Úvodu nás autor seznamuje se záměrem své
práce. Cílem práce je především zmapovat vývoj právní úpravy v dané oblasti.
V kapitole první jsou vysvětleny základní pojmy s tématem související, autor nabídl
krátký exkurz do minulosti a v závěru kapitoly podává základní zakotvení práva na
informace v našem právním řádu. Těžiště práce je v kapitole druhé. Autor zde na
třiceti stranách popisuje vývoj právní úpravy práva na svobodný přístup k informacím.
Věnuje se celkem třinácti novelám. Pozitivně hodnotím, že pouze nepopisuje, co
jednotlivé zásadní či méně zásadní novely přinesly, ale někde podává na provedené
změny i svůj vlastní názor. V poslední kapitole se autor zbývá možnými změnami de
lege ferenda. V Závěru práce autor stručně zhodnotil předchozí kapitoly.
4. Vyjádření k práci
Pan Jan Stárek předložil velmi kvalitní práci. Struktura práce je logická. Jazyková a
stylistická úprava práce je na dobré úrovni. Oceňuji, že představuje své vlastní (často
kritické) názory a je schopen podat i náměty de lege ferenda.
Cíl práce - právo na informace se zaměřením na vývoj právní úpravy byl zjevně
naplněn. Práce s literaturou, právními předpisy a judikaturou je na dobré úrovni.
Citační normy jsou splněny.
Předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na práce tohoto typu a je
plně způsobilá obhajoby.

V rámci obhajoby doporučuji autorovi podrobněji pohovořit o systému „motivačních
sankcích“, které by dle jeho soudu měli přispět ke zkvalitnění práva na svobodný
přístup k informacím. Dále pak jaké prostředky by poskytl veřejnému ochránci práv
v rámci posílení jeho role v oblasti práva na svobodný přístup k informacím.

Podle výsledků obhajoby předběžně navrhuji klasifikační stupeň výborně – velmi
dobře.
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