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Abstrakt 

Zde prezentovaná rigorózní práce se primárně soustředí na komplikovaný vztah práva a dat 

jako takových, přičemž klade zvýšený důraz na jednotlivé právní aspekty využití 

velkoobjemových dat, tzv. big data, a jejich klíčovou roli pro moderní digitální ekonomiku. 

Samotná práce je rozdělena do tří stěžejních kapitol. První kapitola přináší spíše obecnější popis 

fenoménu big data a zároveň přibližuje možnosti jejich využití. Ve druhé kapitole je na big data, 

jakož i na data jako taková a jejich využití, nahlíženo optikou relevantních právních oblastí. 

Závěrečná kapitola pak odhaluje souhrn vybraných výzev, kterým využití dat obecně 

v digitálním světě čelí, přičemž se zároveň snaží předložit jejich teoretická řešení. 

V rámci první kapitoly bylo primárním cílem přiblížit fenomén big data širší právnické 

veřejnosti, aniž by tato byla zbytečně zatěžována technickými detaily. Deskripce big data 

se tak zaměřovala nejen na jejich typické znaky, ale zároveň na jejich zpracování a obecné 

využití ve společnosti, přičemž nebyla vynechána ani relevantní specifika využití v jednotlivých 

sektorech. 

Druhá kapitola jakožto stěžejní kapitola této práce věnuje v úvodu svou pozornost datům 

a informacím v kontextu práva, přičemž se zároveň pokouší zdůraznit rozdíly v jejich pojetí. Na 

základě tohoto rozboru tato kapitola přechází k analýze konkrétních právních oblastí (primárně 

na úrovni Evropské unie), které se přímo či nepřímo dotýkají právních vztahů vznikajících 

v souvislosti s využitím dat a jsou zároveň schopné poskytnout datům pomyslnou ochranu. 

Zejména se tak věnuje právu autorskému, právu ochrany databází a právu ochrany osobních 

údajů. V souvislosti s právem ochrany osobních údajů je v této kapitole věnována rovněž 

zvýšená pozornost specifikům a rizikům vznikajícím při využití big data. 

V poslední kapitole jsou na základě identifikace jednotlivých výzev a úskalí, se kterými 

se současná právní úprava musí ve vztahu k datům typicky potýkat, předestřena některá 

potenciální řešení týkající se zejména vlastnictví a ochrany dat. Závěr této práce náleží 

zamyšlení nad jednotlivými zjištěními, jež je třeba brát v úvahu při hledání efektivních řešení 

problémů stojících v cestě za vytvořením moderní digitální ekonomiky. 

 


