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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Ačkoliv je GDPR jedním z pomalu nejvíce diskutovaných právních předpisů EU, existuje 

stále mnoho neprobádaných otázek a nejasností ohledně možných výkladů ochrany osobních 

údajů. Téma je tak aktuální stejně jako otázka biometrických údajů, jejichž použití se čím 

dál více řeší i v praxi. 

 

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

metody 

 

Téma je vcelku náročné nejen na znalosti práva Evropské unie ale i na pochopení 

technologického vývoje. Diplomant použil zejména deskriptivní metodu. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Práce je členěna do pěti kapitol bez úvodu a závěru. Kapitoly na sebe logicky navazují a 

diplomová práce je tak vcelku dobře strukturována. Po formální stránce je práce bez 

výraznějších překlepů či jiných nedostatků. 

 

4. Vyjádření k práci 

 

Diplomant si zvolil vypsané téma na Katedře evropského práva, které se rozhodl blíže 

zaměřit na otázku biometrických údajů. Jak uvedeno výše, otázka biometrických údajů není 

nejlehčí, neboť vedle právní roviny vyžaduje technické znalosti a obeznámení se s použítím 

v praxi. Práci by prospěla jasně definovaná výzkumná otázka, na kterou by se mohl 

diplomant zaměřit a vyhnout se tak obecné deskripci ochrany osobních údajů a představení 

pojmu biometrický údaj. Z práce totiž není zřejmý jasnější účel než představit právní úpravu 

ochrany osobních údajů ve vztahu k biometrickým údajům a pokusit se zanalyzovat a 

nastínit nejčastější způsoby aplikace biometrických údajů. Ani závěr nám nepřináší přílišné 

rozuzlení, kdy diplomant sklouzl k obecné tendenci diplomových prací shrnout, čemu se 

věnoval v příslušných kapitolách, než aby vyloženě předložil konkrétní, validní a relevantní 

závěry, ke kterým v průběhu svého výzkumu a psaní diplomové práce dospěl. 

 

Je sice možno shrnout, že své cíle práce diplomant v podstatě naplnil. Nicméně je škoda, že 

díky své vesměs popisnější povaze není práce více využitelná pro praxi a nepřináší ucelenější 

analýzu anebo návrh řešení problémů, které otázky biometrických údajů skýtají. V páté 

kapitole, kterou lze považovat za jádro a nejpřínosnější kapitolu práce, diplomant sice 

skutečně nastiňuje možnosti využití biometrických údajů v různých oblastech, nicméně i zde 

by práci prospěla hlubší analýza nastíněných otázek. 

 

Značnou část práce autor věnuje popisu systému práva na soukromí a ochrany osobních 

údajů, kdy shrnuje vývoj v EU a v USA. Zohlednění právní úpravy v USA by pro 

kontinentálního čtenáře bylo jistě zajímavé, je však škoda, že autor s tím nijak dále nepracuje 

a kapitola o právní úpravě v USA tak lehce ztrácí na významu. 



  

 

Na druhou stranu je třeba ocenit použití různých příkladů, kdy např. v rámci kapitoly 

zabývající se zásadami zpracování osobních údajů diplomant nepřináší jen jejich obecný 

souhrn, ale snaží se je demonstrovat na příkladech z praxe či přísloušnou judikaturou. 

 

I přes uvedené výtky práce naplňuje požadavky na tento typ kvalifikačních prací a je možné 

ji doporučit k ústní obhajobě. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Autor si splnil cíle svojí práce. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Diplomant postupoval samostatně. V průběhu tvorby 

diplomant konzultoval dílčí výstupy a snažil se 

zapracovat veškeré připomínky a návrhy. Práce 

odkazuje na použité zdroje. 

Logická stavba práce Práce je logicky členěna. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Práce využívá odpovídající množství zdrojů včetně 

cizojazyčných. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy by mohla být detailnější 

a pečlivější, avšak stále odpovídá požadavkům 

kladeným na tento typ kvalifikační práce. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Práce svojí úpravou odpovídá požadavkům na 

kvalifikační práce.  

Jazyková a stylistická úroveň Práce je bez větších gramatických chyb. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Dobře, případně velmi dobře v závislosti na 

průběhu obhajoby. 

 

• V průběhu obhajoby by se diplomant mohl zaměřit například na otázku, zda je v praxi (např. 

při uzavírání obchodních smluv) vhodné využívat v čím dál větší míře biometrických podpisů 

a zda je v tomto ohledu potřeba legislativní úprava na unijní či národní úrovni? 

 

 

V Praze dne 20.5.2019 

 
JUDr. Tereza Kunertová, Ph.D., LL.M. 

vedoucí diplomové práce 


