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Dodržel autor stanovené zadání práce? Pokud ne – v kterých bodech? 

Cílem práce je provedení analýzy procesů zpracování osobních údajů na Úřadu městské části 
Praha-Vinoř. Lze konstatovat, že tento cíl autor splnil. Samostatně provedl obsahovou analýzu 
pracovních smluv zaměstnanců a sestavil seznam procesů, během nichž dochází ke zpracování 
osobních údajů. Na základě vlastní empirie a konzultací s pracovníky úřadu specifikoval vzájemné 
vztahy čtyř entit: procesů, typů zákonnosti zpracování, typů osobních údajů a organizačních 
jednotek zodpovídajících za jejich zpracování. O kvalitě zpracované analýzy svědčí to, že její 
výsledky byly využity jako podklad pro návrh technického a organizačního řešení bezpečného 
nakládání s osobními údaji v rámci úřadu a ke zpracování vnitřního předpisu zaměřeného na 
ochranu osobních údajů. 

Je obsah práce logicky a přehledně rozčleněn (řazení kapitol, obsah úvodu, závěru, příloh)? 

Práce má logické členění, pouze pro kapitolu 3 charakterizující metodu bych považovala za 
vhodnější umístění před stávající kapitolu 2.3 Definování množin prvků (definované prvky jsou 
odvozené z použité metody). 

Odpovídá obsah práce současnému stavu poznání a praxe? Přináší práce nové poznatky, případně 
návrhy řešení v rámci tématu stanoveného zadáním? 

Práce má vysoce aktuální téma. Autor se v souladu se zadáním práce soustředil na praktické řešení 
konkrétního problému, takže by práce mohla být eventuálně využita jako případová studie. Pečlivá 
dokumentace postupu řešení zakládá možnost jeho opětovného použití při řešení obdobného 
problému na srovnatelném typu pracoviště.  

Zvolil autor vhodné zdroje odpovídající zadání práce (počet, kvalita, aktuálnost)? Cituje korektně 
použité zdroje? 

Vzhledem k praktickému zaměření práce není počet použitých zdrojů rozsáhlý. Oceňuji, že autor dal 
přednost primárním zdrojům, které se snažil v práci samostatně interpretovat. Veškeré zdroje jsou 
řádně popsány a citovány.  

Zvolil autor vhodné metody odpovídající zadání práce? Jsou použité metody dostatečně 
podrobně a přesně popsány? 

Použití metody BSP (Business System Planning) bylo autorovi uloženo zadáním práce. Jádrem 
metody BSP je maticová analýza, jejíž aplikaci na konkrétní data autor po mém soudu kvalitně 
zvládl. Za věcně správné považuji i vlastní přizpůsobení (autorovými slovy optimalizaci) metody, 
resp. mapování její terminologie na analyzované entity. Osobně bych ovšem při aplikaci metody 
dala přednost používání terminologie vlastní řešenému prostředí, terminologie BSP (zejména 
termín strategie) působí poněkud násilně. Vzhledem k velkému množství analyzovaných údajů (68 
procesů) by stálo za úvahu aplikovat i techniku shlukové analýzy, ale respektuji volbu autora. Dvě 
doplňující otázky týkající se metodiky, resp. její dokumentace, adresuji autorovi jako námět do 
diskuse v rámci obhajoby. 

Má práce jasné závěry odpovídající stanovenému zadání? 

Závěry práce jsou rozumné, autor se věnuje především kvantitativnímu shrnutí údajů 
shromážděných v jednotlivých maticích. Tuto kvantifikaci umožnilo jednoznačné vymezení pojmu 
osobní údaj a čtyř zkoumaných entit (zpracovatelský proces, organizační jednotka, osobní údaj, 
zákonnost zpracování), jemuž autor věnoval nemalé úsilí v úvodních částech práce. 

 



Jaká je stylistická úroveň textu práce? 

V úvodních částech práce, věnovaných vymezení právního rámce a terminologie, je patrná zatím 
malá zkušenost autora s psaním odborných textů. Text je přetížen doslovnými citacemi z právních 
zdrojů, které možná spolu s úřednickým prostředím, v němž se autor profesně pohybuje, způsobily, 
že text působí poněkud šroubovaně. V následujících pasážích, v nichž autor vychází z vlastní 
empirie, je si stylisticky mnohem jistější. Místy trochu rušivě působí nadužívání uvozovek (např. na 
s. 45). 

Je text práce gramaticky správný a bez překlepů? 

Práce má velmi dobrou pravopisnou úroveň. V ojedinělých případech (cca 5) jsem si všimla 
nadbytečných čárek, jež ale nejsou na překážku porozumění textu.  

Do diskuse v rámci obhajoby práce navrhuji tato témata: 

Vysvětlete, proč bylo zapotřebí pro čtyři analyzované entity zaznamenávat vzájemné vztahy stylem 
každý s každým jako primární data a zpracovat šest matic, a proč nebylo možné některé vztahy 
odvodit. 

Proč nebyl při kategorizaci procesů využit číselník NESSS, zmíněný na s. 28? 

 

Práci doporučuji k obhajobě s návrhem hodnocení 1 – výborně 

 

 

V Praze dne 4. 6. 2019       Helena Kučerová 

Příloha k hodnocení bakalářské práce Víta Beneše 

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.  

0-40 bodů 
35 

přínos  hodnotí tvůrčí zpracování tématu  0-20 bodů 
17 

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)  

0-20 bodů 
18 

slohové zpracování  hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 
styl vyjadřování; rozsah práce  

0-15 bodů 
8  

gramatika textu  hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 
čárky ve větách apod.  

0-5 bodů 
4  

CELKEM  
 

max. 100 bodů  
82 


