
Posudek vedoucí bakalářské práce  

Michaela Prokopcová: Zajištění právní validity digitálních a analogových dokumentů, 72 

stran. 

Michaela Prokopcová si pro svou bakalářskou práci vybrala velmi důležité téma, které je nejen 

aktuální, ale také stále nedořešené. Otázka zajištění právní validity analogových dokumentů 

je v podstatě finalizována a nepodléhá zásadním proměnám. Naproti tomu zajištění právní 

validity elektronických dokumentů je záležitost značně problematická a je dosud stále 

předmětem diskuzí. Je pravdou, že současné české právní normy, vycházející z evropského 

nařízení eIDAS, situaci stabilizovaly a můžeme jen doufat, že trvale.  

M. Prokopcová svou práci rozdělila na celkem šest kapitol (1. Dokument, 2. Elektronický 

podpis, 3. Podání dokumentu – správní řízení, 4 eGovernment, 5. Nařízení eIDAS, 6. Analýza 

právní validity dokumentů v rámci oběhu spisové služby na příkladu Odboru projektového 

řízení MV ČR). V první a druhé kapitole se věnuje analýze základních pojmů vztahujících se 

k výše uvedené problematice, kde je kladen důraz na ověřovací prvky e-dokumentů 

(elektronický podpis, elektronická značka/pečeť, elektronické časové razítko) a proměny jejich 

statutu a významu v čase. V třetí kapitole je analyzována právní validita analogových a 

elektronických dokumentů v procesu podání dokumentů v rámci správního řízení. Ve 

čtvrté kapitole je nastíněna historie eGovernmentu, která dodává rámec tematickému 

vymezení práce. Navazující kapitola, věnovaná nařízení eIDAS, obsahově souvisí také 

s kapitolou druhou, kdy nastiňuje aktuální řešení právní validity elektronických dokumentů. 

Závěrečná kapitola je věnována kritické analýze spisové služby na Odboru projektového řízení 

MV ČR.  

M. Prokopcová přehledně analyzovala a zhodnotila základní prvky zajištění právní validity 

analogových a elektronických dokumentů. Vzhledem k tomu, že problematika právní validity 

je u analogových dokumentů podstatně jednodušší, těžiště práce spočívá v analýze 

elektronických dokumentů. Hlavní pozornost je tak věnována právní validitě dokumentů 

v době jejich vzniku a uchování po dobu trvání skartačních lhůt u původce. Naproti tomu byla 

otázka zajištění právní validity u archiválií (tedy dokumentů předaných k trvalému uložení) 

ponechána záměrně stranou.  

Zajímavou sondou je analýza stavu spisové služby na domovském pracovišti M. Prokopcové 

(Odbor projektového řízení MV ČR), která dává tušit, že proces zavádění eGovernmentu 

v České republice byl poměrně složitou událostí, která dosud není plně zažita ani ve vrcholných 

správních orgánech.  

Výše uvedená bakalářská práce je zpracována kvalitně, systematicky a přehledně. Vzhledem 

k charakteru zkoumané problematiky bylo nutné použít jako pramennou základnu především 

elektronické zdroje. Hlavním důvodem je fakt, že k tématu existuje jen velmi málo 

relevantních publikací, kdy se odborné diskuze a výstupy přenesly právě do internetového 

prostředí.  

Práci M. Prokopcové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „výborně“  

V Praze dne 14. 8. 2018      PhDr. Daniela Brádlerová, Ph.D. 



 


