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Diplomantka si vybrala ke zpracování své diplomové práce téma velice narocne svým 
interdisciplinárním charakterem. Cílem práce bylo analyzovat politiku Evropské komise 
týkající se poskytování informačních služeb v oblasti práva Evropské unie jak z hlediska 
obecných principů EU ajejího právního systému, tak i z hlediska informační praxe. Šlo tedy 
o propojení problematiky práva Evropských společenství/Evropské unie s otázkami jeho 
informačního zpracování a zpřístupňování co nejširšímu okruhu uživatelů. 
Tento cíl autorka úspěšně splnila. 

Struktura práce: 
Struktura práce je logická a odpovídá zmíněnému interdisciplinárnímu charakteru zadání. 
První tři kapitoly jsou věnovány právním aspektům tématu) jako je legislativní proces EU, 
jeho průběh a příslušná úloha jednotlivých institucí) a dále úsilí o zjednodušování právního 
systému EU, které je určitým spojovacím článkem mezi oblastí právní a oblastí informační. 
Další tři kapitoly jsou pak již věnovány výhradně informačním aspektům daného tématu, 
informačním zdrojům a službám v oblasti práva, monitorování legislativního procesu EU a 
podílu ČR na zpřístupňování informací o právu EU. V průběhu zpracování vyplynula potřeba 
v zájmu úplnosti doplnit databáze Evropské komise též o databázi rozsudků Evropského 
soudního dvora a nově vznikaj ící experimentální databázi národní legislativy členských států 
N-Lex (Úřad pro úřední tisky). V kapitole o ČR se autorka zaměřila na nejnovější vývoj 
v dané oblasti, především na aktivity Úřadu vlády a jeho Informační systém pro aproximaci 
práva, na činnost Evropských dokumentačních středisek a další webové prezentace práva EU 
vČR. 

Volba informačních zdrojů: 
Při zpracování právních aspektů daného tématu se diplomantka opírala o díla renomovaných 
českých právníků, specialistů na evropské právo, a dále o oficiální dokumenty institucí EU a 
orgánů státní správy ČR. 
Jádrem celé práce jsou kapitoly zaměřené na informační aspekty tématu, zejména pak 
kapitoly 4 a 5, které jsou převážně výsledkem vlastní hluboké analýzy a pečlivého zkoumání 
jednotlivých informačních zdrojů: legislativního portálu EUR-Lex, databází CELEX, Pre
Lex, N-Lex, Scadplus i databází Evropského soudního dvora. Toto své úsilí završila 
diplomantka srovnávací analýzou databází dvou různých institucí sledujících legislativní 
proces EU, a to databáze Evropské komise Pre-Lex a Legislativního přehledu Evropského 
parlamentu OEIL. 
Autorka zde prokázala, že během studia v Ústavu informačních studií a knihovnictví si 
osvojila vysokých stupeň profesionality při vyhledávání, analýze a hodnocení informací. 



Stylistická úroveň práce: 
Po stránce stylistické je práce na velmi dobré úrovni. 

Formální úprava práce: 
I po formální stránce má práce vysokou profesionální úroveň. Je vybavena bohatým 
informačním aparátem obsahuj ícím Seznam příloh, Seznam použitých zkratek a Seznam 
použité literatury, přehledně uspořádaný podle jednotlivých kapitol. Kromě toho je text 
doplněn velkým množstvím poznámek pod čarou a obohacen množstvím doplňujících tabulek 
a barevných prezentací internetových zdrojů. 

Závěr hodnocení: 
Nejen svým rozsahem, ale především hloubkou a kvalitou zpracování překračuje tato 
diplomová práce požadavky kladené na práci magisterskou. Doporučuji proto po drobných 
úpravách v části týkající se práva EU, souvisejících s vývojem terminologie v dané oblasti, 
považovat tuto práci za práci rigorózní. 

Práci k obhajobě doporučuji. 
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PhDr. Jitka Hradilová 


