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Název práce:  Analýza procesů zpracování osobních údajů na 

Úřadu městské části Praha-Vinoř 
 

Typ práce:     bakalářská 

Hodnocení práce:    výborně 

Vedoucí práce:    PhDr. Helena Kučerová, Ph.D. 

Oponent/-ka práce:    PhDr. Helena Lipková, Ph.D. 

Řešitel/-ka práce:    Vít Beneš  

Slovní hodnocení práce 

Předkládaná bakalářská práce si klade za cíl provedení analýzy procesů zpracování a organizace 

osobních údajů na Úřadu městské části Praha – Vinoř, přičemž vychází z požadavků nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, tzv. GDPR 

(General Data Protectinon Regulation). Zvolené téma je tedy velice aktuální a z hlediska praxe 

potřebné. 

 

V první části práce autor excerpuje výchozí dokumenty, důkladně definuje základní pojmy a téma 

rámcově začleňuje do kontextu informační vědy. Pozitivně hodnotím práci se zdrojovými 

dokumenty, z nichž mnohé překračují rozsah znalostí požadovaných na bakalářském stupni 

studia. Oceňuji i dobrou práci s citacemi a skutečnost, že již v této kapitole předkladatel vnáší i 

vlastní postřehy a hodnocení – viz podkapitola Problémy s pojmy (str. 18-20). 

 

V druhé části práce předkladatel definuje rozsah výzkumu, a to jak z hlediska teritoriálního, tak i 

časového a z hlediska množiny zpracovávaných prvků. Terminologie zvolené metody BSP je 

následně vymezena tak, aby odpovídala cílům práce. V tomto směru bych pouze vytkla poněkud 

krkolomný přístup k definici pojmu strategie na str. 39. Následně se autor zaměřuje již na oblast 

maticové analýzy a interpretaci zjištěných výsledků. 

 

Předložená práce je zpracována precizně a systematicky, je metodicky dobře ukotvena a autor 

prokazuje dobrou orientaci ve zkoumaném prostředí. Na konci každé hlavní kapitoly autor uvádí 

shrnutí základních bodů. Tento přístup pomáhá ve snadné orientaci v procesu, nicméně v 

kombinaci se závěrečným shrnutím už působí některé duplicity/triplicity nadbytečně. Stylistická a 

gramatická úroveň práce je na výborné úrovni.  

 

Práce je doplněna soupisem tabulek, zkratek a použité literatury. Formální stránka odpovídá 

požadavkům na bakalářskou práci. 

 

Při obhajobě bych byla ráda, kdyby předkladatel zodpověděl následující otázky:  

 

1. Proč byla zvolena právě metoda BSP (1975) a nikoli některé novější přístupy?  

2. K jakému posunu došlo v mezičase při využití výstupů práce v praxi?  

3. Jakým způsobem je nyní zajištěno dodržování GDPR ze strany zastupitelstva? 
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Bakalářská práce dosáhla všech stanovených cílů. 

 

Na základě výše uvedeného posouzení doporučuji bakalářskou práci Víta Beneše k obhajobě 

s hodnocením „výborně“ za podmínky, že student řádně zodpoví výše uvedené dotazy.  

Bakalářské práce 

Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné bodové 

hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné) 

stránky práce, splnění zadaného úkolu, 

využití výzkumných metod apod. 

38 bodů (ze 40) 

přínos hodnotí tvůrčí zpracování tématu 18 bodů (ze 20) 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

hodnotí se zejména využití odkazů a 

pramenů v textu, korektnost citování; 

hodnotí se využití cizojazyčných pramenů; ( 

v případě plagiátů je student vyřazen ze 

studia bez další obhajoby) 

20 bodů (ze 20) 

slohové zpracování hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 

styl vyjadřování; rozsah práce 

15 bodů (z 15) 

gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 

čárky ve větách apod. 

5 bodů (z 5) 

      

CELKEM  max. 100 bodů 96 bodů 

Výsledné hodnocení práce 

Bodový zisk za práci Hodnocení práce 

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51 – 60 bodů Dobře (3) 

61 – 80 bodů Velmi dobře (2) 

81 – 100 bodů Výborně (1) 

 

V Praze dne  14.5.2019  PhDr. Helena Lipková, Ph.D. 

jméno a příjmení zhotovitele posudku 


