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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomantka si zvolila ke zpracování velmi aktuální téma, týkající se nové právní úpravy 

ochrany osobních údajů v EU v nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volné pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(dále jen „GDPR“), a to konkrétně jeho aplikace v souvislosti s cloudovými službami. 

GDPR se zatím v praxi neaplikuje, nicméně již brzy začne (stává se použitelným od 25. 5. 

2018) a bude muset být dodržováno i ze strany poskytovatelů cloudových služeb. Ochrana 

osobních údajů vzbuzuje aktuálně u studentů značný zájem jako téma diplomových prací, 

autorka se nicméně zaměřuje na neotřelé a specifické téma, které si s ohledem na postupující 

vývoj informačních technologií zaslouží pozornost.  

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Zvolené téma představuje zvýšené nároky na zpracování pro svou interdisciplinární povahu. 

Vyžaduje nejen znalosti z oblasti práva, ale také z oblasti informačních technologií. 

Diplomantka ve své práci kombinuje vhodným způsobem zejména metody deskripce, 

analýzy a syntézy, částečně také komparativní metodu.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

Předložená diplomová práce je kromě úvodu a závěru logicky strukturovaná do čtyř hlavních 

částí. První část práce má v zásadě mimoprávní charakter, autorka v ní vysvětluje podstatu 

cloudových služeb včetně popsání jednotlivých servisních modelů. Zařazení této části 

považuji za vhodné a nezbytné s ohledem na název diplomové práce. Druhá část představuje 

obecnější úvod do problematiky ochrany osobních údajů v EU. Autorka rozebírá unijní 

právní úpravu v primárním právu i sekundární právu, relevantní judikaturu Soudního dvora 

EU, jakož i na úrovni Rady Evropy (Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních 

svobod a Úmluva č. 108). Třetí část je zaměřena na vybrané otázky GDPR. Tato část má 

spíše komentářový charakter, nicméně rozbor vybraných pojmů a institutů GDPR považuji 

za účelné, neboť čtvrtá část, která představuje těžiště práce, se týká jednotlivých povinností 

správců údajů a práv subjektů údajů v oblasti poskytování cloudových služeb. Třetí část by 

nicméně mohla mít ještě lepší vazbu na část čtvrtou tak, že by diplomantka kladla již ve třetí 

části větší důraz na souvislosti s poskytováním cloudových služeb.  

 

4. Vyjádření k práci 

Diplomantka se dokázala s náročným tématem velmi dobře vypořádat. Práce je přehledná, 

srozumitelná a čtivá. Oceňuji sepsání práce v anglickém jazyce. Základní výzkumná otázka, 

zda je GDPR příznivé pro cloud, se sama nabízí a je vhodně zvolena. Oceňuji kritický přístup 

autorky zejména ve čtvrté části. Prokázala výbornou orientaci v oblasti ochrany osobních 

údajů na úrovni EU, a to za situace, kdy nová právní úprava v GDPR zatím ještě není 

aplikována a neexistuje k ní žádná výkladová judikatura Soudního dvora EU. Jako celek 

považuji předloženou diplomovou práci za velmi kvalitní. Diplomantka může uvažovat i o 

uznání diplomové práce za práci rigorózní. 

 



  

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíl práce byl splněn. Autorka rozebrala relevantní 

otázky (zejména v části 4.) pro zodpovězení 

výzkumné otázky, zda je GDPR příznivé pro cloud. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Autorka se mnou diplomovou práci průběžně 

konzultovala, přičemž ovšem prokázala značnou 

samostatnost při zpracování náročného tématu. Práce 

nevykazuje znaky plagiátorství. 

Logická stavba práce Viz výše ad 3. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Autorka shromáždila velké množství dostupné 

odborné literatury, převážně zahraniční, na kterou ve 

své práci průběžně odkazuje. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Téma je zpracováno do dostatečné hloubky. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Úprava práce vyhovuje požadavkům kladeným na 

kvalifikační práce. 

Jazyková a stylistická úroveň Diplomová práce je sepsána v anglickém jazyce, 

který má dobrou úroveň. Jen občas se v ní vyskytují 

chyby či překlepy. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Jaké změny v GDPR de lege ferenada považuje diplomantka za účelné a prospěšné tak, aby 

měly příznivý dopad pro poskytovatele cloudových služeb ale i obecněji pro 

správce/zpracovatele osobních údajů (aniž by představovaly podstatnou újmu pro subjekty 

údajů)?  

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně 

 

 

V Praze dne 20. 5. 2018 

 
_________________________ 

vedoucí diplomové práce 


