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1. Aktuálnost (novost) tématu  

 

Autorka si zvolila téma, které je velmi aktuální v rámci práva EU a práva členských států. 

Správné uchopení obecného nařízení (GDPR) představuje velkou výzvu pro právní teorii a 

praxi. Otázka souhlasu se zpracováním osobních údajů je jedním z nejdůležitějších právních 

problémů spojených s realizací závazků podle GDPR. Zúžení komplexní problematiky GDPR 

na tento aspekt lze z hlediska prostoru pro hlubší analýzu jednoznačně uvítat. 

 

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

metody  
 

Na jedné straně GDPR navazuje na dřívější směrnicovou úpravu a příslušnou judikaturu 

SDEU, na straně druhé přineslo kromě nové formy právního předpisu také řadu nových 

institutů ochrany osobních údajů. Vzhledem k tomu, že fungování těchto institutů nebylo 

v právní praxi dosud příliš často prověřeno, není orientace v této problematice jednoduchá. 

Téma je náročné na teoretické znalosti a jeho zpracování vyžadovalo velmi dobrou orientaci 

v oblasti mezinárodní a unijní ochrany lidských práv.  

 

3. Formální a systematické členění práce  

 

Kromě úvodu a závěru autorka práci členila do pěti kapitol. V úvodu do práce autorka 

vymezila řadu cílů práce, a to např. upozornit na nedostatky Směrnice 95/46/ES, vymezit 

důvody pro přijetí GDPR včetně posouzení nezbytnosti jeho přijetí, vymezit důvody pro 

přijetí GDPR a – v neposlední řadě – také analyzovat práva subjektů údajů spolu s 

podmínkami udělení platného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Je to poměrně široká 

koncepce studie, která jde poněkud nad rámec samotného názvu práce, ale je pravda, že 

těžiště práce tvoří analýza obsahu a různých souvislostí týkajících se souhlasu se zpracováním 

osobních údajů. Studie tvoří z tohoto hlediska celek, který má logickou strukturu a sleduje 

jasnou linii.  

Určité obohacení práce představuje v páté kapitole stručný nástin vybraných adaptačních 

zákonů k GDPR. Ačkoli se jedná na první pohled spíše o velmi stručnou a popisnou část 

práce, lze poznat určité potíže, se kterými se národní legislativa při přípravě adaptační normy 

setkala.    

 

4. Vyjádření k práci  

 

Autorka předložila celkem kvalitní studii na zajímavé a aktuální téma. Práce systematickým a 

srozumitelným způsobem přestavuje důležité koncepční i obsahové momenty současné 

úpravy ochrany osobních údajů. Autorka velmi angažovaně přistupovala k tématu, které 

dosud nebylo v české odborné literatuře příliš zpracováno. Práci doporučuji k obhajobě. 



5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Autorka vcelku dosáhla vytyčených cílů. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Autorka práci zpracovala samostatně, nejde o 

plagiát. 

Logická stavba práce Logická struktura práce odpovídá stanoveným 

cílům. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Práce se zdroji je na standardní úrovni.  

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Kvalitu analýzy lze označit za vyhovující. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Práce vcelku splňuje formální kritéria kladená na 

tento druh vědecké práce. 

Jazyková a stylistická úroveň Celkem dobrá jazyková úroveň.   

 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

  

Vzhledem k tomu, že v období od odevzdání práce byl přijat český adaptační zákon k GDPR, 

mohla by rigorozantka během obhajoby vysvětlit, v čem se finální (platné) znění zákona liší 

od původních návrhů, a hodnotit přínos dané úpravy. 

 

V Praze dne 7. 5. 2019 

 

_________________________ 

vedoucí rigorózní práce 

 

 

 


