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1. Aktuálnost (novost) tématu  
Aktuální (a jak nasvědčuje obsah práce i kontroverzní) téma.  Ve světle pozitivně právní úpravy pak 
aktuálnost umocněna nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (zkráceně GDPR).  
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, a použité 
metody 
Téma je v úrovni vyšší náročnosti, vyžaduje interdisciplinární studium právních předpisů 
(tuzemských, evropských i mezinárodních), závěrů nauky a judikatury, včetně judikatury ESLP. 
Vyžaduje i zasazení do širšího – mezioborového - kontextu.  
Metoda popisná, komparativní a analytická. 
 
3. Formální a systematické členění práce 
Práce je členěna na Úvod, Seznam zkratek, části: 1. Mládí v síti, 2. Právní úprava postavení dítěte, 3. 
Nevhodný obsah, 4. Soukromí a ochrana osobních údajů, 5. Právní úskalí neprávních řešení, 
Závěrem, Seznam použitých zdrojů, Seznam příloh, Abstrakt, Abstract, Klíčová slova, Key Words. 
 
4. Vyjádření k práci 
Diplomantka si předsevzala zabývat se dvěma vybranými problémy, kterým právní řád čelí 
v souvislosti s prostředím internetu s přihlédnutím ke speciálním potřebám dítěte, konkrétně 
s problémem nevhodného obsahu a problémem ochrany soukromí. Úvodem pak vysvětluje, z jakého 
důvodu pozornost nevěnuje tématu dětské pornografie a tématu kyberšikany a hate speech. V prvém 
případě ohrožení dítěte spatřuje primárně v jeho zneužití k výrobě pornografie, až druhotně ve 
zpřístupňování pornografického obsahu jako obsahu nevhodného (takto pojednáno v části 3) a 
v druhém případě pak má za to, že jde o odraz života offline. V první části se interdisciplinárně 
věnuje popisu fenoménu (českých) dětí na internetu, v druhé části podává popis tuzemského i 
mezinárodního právního rámce ochrany dětí vč. popisu pojmu dítě. Třetí část se věnuje nevhodnému 
obsahu (násilí a hazard v počítačových hrách, stránky s pornografickým obsahem a vstupní věkové 
brány, parodie dětského obsahu) a zákonné úpravě. Čtvrtá kapitola se věnuje soukromí a ochraně 
osobních údajů – popisuje vliv internetu na tuto problematiku, shrnuje režim před a po GDPR. 
Takto se věnuje mimo jiné tématu zveřejňování fotografií a soudní ochrany dětí před jednáním jejich 
rodičů, zmiňuje konkrétní zkušenost Fondu ohrožených dětí (FOD) s problematikou ochrany 
osobních údajů v souvislosti s hledáním pěstounů a poručníků (vč. významu testu proporcionality, 
byť výslovně takto nepojmenovává), jakož i konkrétní zkušenost mediální společnosti MAFRA 



 

 

v souvislosti s odpovědností za obsah diskusního příspěvku, ze kterého bylo možno zjistit totožnost 
dětské oběti. Diplomantka zde polemizuje s řešením, potažmo dopadem konkrétních kauz. V druhém 
případě dokonce hovoří o podlomení principu safe harbor. Část 4.3 pojednává o GDPR a dětech, 
konkrétně se věnuje rodičovskému souhlasu, tématu věkového limitu stanoveného rozmezím 13 až 
16 let, souhlasu jako právnímu titulu. Diplomantka je zde velmi kritická k stávající právní úpravě, 
shledává ji nefunkční a dokonce v rozporu s řadou práv dítěte garantovaných Úmluvou o právech 
dítěte. Je zřejmé, že diplomantce je cizí protekcionistické pojetí ochrany dětí a pléduje za silnější 
(liberálnější) limitovanou svéprávnost samotných dětí (zákaz udělit souhlas stanovený dítěti označuje 
až za drakonický, úpravu považuje celkově za vysoce kontroverzní). Část 4.4 upozorňuje na problém 
profilování (čl. 4 bod 4 GDPR) s kritickým závěrem, že jde o úpravu ve vztahu k dětem diskriminační 
a ohrožující právo na rozvoj a na informace. Pátá část se – vzhledem k liberálnímu světonázoru opět 
s vysokou měrou kritiky (sledování rodiči označuje až za skandální) - věnuje právním úskalím 
neprávních řešení, mezi něž řadí technická řešení (rodičovské filtry obsahu a rodičovské účty, 
anonymita), vzdělání a samoregulace. Závěrem shrnuje, že ochrana nezletilého v prostředí internetu 
není lehký úkol. Speciální ochranu soukromí dětí, kterou zavádí GDPR, považuje za nikoli ku 
prospěchu dětí a v případě rodičovského souhlasu dokonce v přímém rozporu s právy dítěte, stejně 
hodnotí i některá technická řešení. Pléduje za posílení prevence cestou informování. Uzavírá, že 
zvláštní právní rámec ochrany dětí podle jejího názoru neexistuje a aktuálně není třeba ani zavádět. 
Právo považuje za prostředek ultima ratio, jehož role by měla nastupovat až tehdy, kdy selžou 
společenský nátlak, samoregulační snahy a obecná diskuse.  
      
5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce ano 

Logická stavba práce Ano 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 
zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

ano, s využitím dostatečných teoretických 
znalostí, kontrola na plagiáty v pořádku – 
vygenerovaný protokol ze dne 13. 9. 2018 
vykazuje údaj: počet podobných dokumentů: 
156; nejvyšší dosažená míra podobnosti: < 5% 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 
zdrojů) včetně citací 

řádná, včetně zahraničních pramenů  

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 
k tématu) 

dostatečná; téma popsáno dostatečně hluboce 
(vč. širších souvislostí); významné odkazy na 
judikaturu; cenné, byť četně kontroverzní vlastní 
úvahy 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) řádná (vč. tabulek v příloze) 

Jazyková a stylistická úroveň bez výhrad, práce je psána dostatečně odborně a 
současně srozumitelně, čtivě 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení k obhajobě 
 

doporučuji k obhajobě 

Otázka k obhajobě role rodiče při ochraně dítěte v prostředí 
internetu v konfrontaci se svobodou projevu 
dítěte a jeho právem na informace a právem na 
soukromí 

Navržený klasifikační stupeň výborně  
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