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1/1 V odpovědi, prosím, uvádějte naše číslo jednací. 

Informace o bakalářské a diplomové práci Mgr. Roberta Šlachty    

Zákon o poskytování informací upravuje poskytování informací, které jsou osobními údaji v 

ustanovení § 8a odst. 2, a to tak, že osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři nebo 

zaměstnanci veřejné správy které vypovídají o jeho veřejné nebo úřední činnosti nebo o jeho 

funkčním nebo pracovním zařazení povinný subjekt poskytne.  

Masarykova univerzita jako povinný subjekt má za to, že její absolvent Mgr. Robert Šlachta, 

jakožto stávající předseda hnutí Přísaha je osobou veřejně činnou, u níž má povinnost osobní 

údaje poskytnout. S ohledem na výše uvedené, Masarykova univerzita uvádí k jednotlivým bodům 

žádostí následující:  

• Masarykova univerzita nemá k dispozici text bakalářské práce Mgr. Roberta Šlachty.  

• Diplomová práce Mgr. Roberta Šlachty je veřejně přístupná v archivu Masarykovy univerzity na 

adrese Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno (budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje), 

a to včetně jejího hodnocení ze strany vedoucího práce doc. PhDr. Ladislava Zapletala, CSc. a 

oponentů doc. PhDr. Stanislava Vodičky, CSc. a pplk. JUDr. Jiřího Komorouse. Pro úplnost 

uvádíme, že tyto dokumenty nemá Masarykova univerzita v elektronické podobě.  

Podmínky pro vstup do badatelny Archivu Masarykovy univerzity jsou dostupné na této adrese: 

https://www.archiv.muni.cz/fondy-a-sbirky/badatelna V případě, že budete mít zájem o vytvoření 

kopii těchto dokumentů, budeme povinni spojit poskytnutí předmětných informaci s úhradou 

nákladů spojených s pořízením kopii předmětných dokumentů.  

• Vámi uvedená JUDr. Miroslava Kejdová přednášela na Masarykově univerzitě v letech 1998 až 

2000. Tato informace je rovněž dostupná na našich webových stránkách 

https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2000/IMS3_PSP 

https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim1999/IMS3_PSP  

• Masarykova univerzita nemá k dispozici žádnou informaci, že by se Vámi uvedená doktorka 

práv podílela na pracích Mgr. Roberta Šlachty. V této souvislosti pro úplnost uvádíme, že byla 

členkou sedmičlenné státní zkušební komise při státní bakalářské zkoušce Mgr. Roberta Šlachty 

https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2000/IMS3_PSP
https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim1999/IMS3_PSP

