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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Jedná se o trvale diskutované téma, jemuž na aktuálnosti přidalo přijetí a nabytí platnosti 

obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Z tohoto hlediska, stejně tak jako z hlediska, 

že autor připojuje prozatím v rámci odborné veřejnosti málo diskutované téma, konkrétně 

pojednání o historii a významu databází, lze volbu tématu považovat za správnou a šťastnou.  

 

Jedná se o téma, zejména zohlední-li se stávající právní rámec na ochranu osobních údajů, 

z hlediska aplikační praxe vysoce praktické.  

 

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

metody 

 

Pokud je materie analyzována do hloubky a jsou-li formulovány komplexní náměty de lege 

ferenda, je téma náročné jak z hlediska předpokládaných teoretických znalostí a vstupních 

informací, tak z hlediska jeho zpracování a použitých metod.  

 

Nabízeného potenciálu autor do určité míry využil.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Systematika členění práce je v základu dobrá.  

 

K formální stránce práce není důvod formulovat zásadnější připomínky. 

 

4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr diplomové práce odpovídajícím způsobem 

zpracován 

 

Autorovi se vytyčený záměr v podstatě podařilo naplnit, což však neznamená, že práce je 

bezchybná.  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Diplomant v podstatě splnil vytyčené cíle, což však 

neznamená, že práce je bezchybná. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení práce 

z hlediska plagiátorství 

Diplomant s vedoucím práci opakovaně konzultoval a 

vedoucím vznesené připomínky do textu práce povětšinou 

zapracoval.  

 

K práci byl vyhotoven protokol o podobnosti závěrečné 

práce s jinými dokumenty o 8.194 stranách. Práce vykazuje 

podobnost s 500 dokumenty. Ve všech případech se jedná o 

podobnost menší než 5%. Zpravidla je vykazována 



  

shodnost/podobnost s informačními zdroji, které odkazují 

na právní úpravu – v řadě případů se protokol odkazuje na 

dikci právních předpisů, které autor v práci cituje, resp. 

s nimiž autor v práci dále pracuje.  

Vedoucímu není známa žádná shodná ani významně 

podobná kvalifikační práce či odborná publikace.  

Z uvedených důvodů vedoucí protokol o podobnosti 

závěrečné práce blíže nezkoumal. 

Logická stavba práce Logická stavba práce je v základu dobrá, byť občasně 

výklad není zcela plynulý.   

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Diplomant při sepisování práce vyšel s ohledem ke 

zvolenému tématu a dostupným pramenů spíše z užšího 

okruhu pramenů. S prameny až na výjimky pracuje řádně – 

nesprávně jsou kupříkladu odkazovány důvodové zprávy 

k právním předpisům (obvyklé je odkazovat se takto: 

Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 2012 – 

2017, tisk 532/0).  

Hloubka provedené analýzy (ve 

vztahu k tématu) 

Práce je zpracována zejména analytickou metodou. Autor 

připojuje vlastní názory, které argumentačně podkládá.   

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Grafická úprava práce je dobrá.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je na dostatečné úrovni. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Práci lze v základu hodnotit jako zdařilou. Nejhodnotnější část práce lze spatřovat v části 

věnované problematice databází a jejich historii. Lze však mít i několik zásadnějších připomínek.  

 

Lze mít nicméně za to, že se autorovi zcela nepodařilo proniknout do stávající právní úpravy na 

ochranu osobních údajů, resp. nepodařilo se mu odpovídajícím způsobem se vyrovnat s přechodem 

od právní úpravy obsažené ve směrnici 95/46/ES a v zákoně č. 101/2000 Sb. k právní úpravě 

obsažené v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (viz např. str. 24, kde autor uvádí, že 

směrnice 95/46/ES bude zrušena, na str. 28, kde se hovoří o základních povinnostech správce, 

přičemž však autor používá pojem zpracovatel, str. 29, kde auto používá pojem subjekt zpracování, 

přičemž se však má jednat o subjekt údajů a navazuje tím, že přesnost údajů znamená, že mají 

odpovídat skutečnosti, aby pak doplnil, že nemusí být pravdivé).  

 

Práci lze doporučit k obhajobě, neboť splňuje předpoklady kladené na příslušný druh kvalifikační 

práce Právnickou fakultou Univerzity Karlovy, s navrženým kvalifikačním stupněm velmi dobře 

dle výsledku ústní obhajoby.   

 

Při ústní obhajobě se autor vyjádří k těmto otázkám: 

1) Diplomant v podrobnostech uvede, jak by měl zaměstnavatel postupovat, pokud vypisuje 

výběrové řízení na pracovní pozici sekretářka/asistent s tím, že má zájem si pro budoucí 

případy ponechat získané údaje o neúspěšných uchazečích. 

 

 

V Praze dne 20. ledna 2018 
JUDr. Jakub Morávek, Ph. D. 

vedoucí diplomové práce 


