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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma DP je velmi aktuální. 
 

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

metody. Téma je velmi náročné, neboť diplomantka se nemůže opírat o ustálené 
autoritativních textech v oboru, který se teprve, zejména v ČR, začíná formovat. 
   

3. Formální a systematické členění práce 

Práce splňuje formální požadavky. 
 

4. Vyjádření k práci. Autorka prokázala dobrou znalost tématu a vznikajícího oboru, ve své 
práci mapuje existující právní úpravu a stav poznání v oboru práva, stejně jako různé 
strategické dokumenty a doporučení. Komplexně představuje koordináry nově vznikajícího 
oboru. Text je psaný lehkou rukou, která dokazuje dobrou znalost prostředí, které čtenáři 
zprostředkuje. Přestože se práce zaměřuje především na mapování stávajícího prostředí 
pohledem stávající právní úpravy, nepůsobí práce vždy jen jako nudný popis a lze v ní  najít 
zajímavé momenty. DP selhává pouze v jednom aspektu tématu, a je jistě v pořádku zaměřit 
se pouze na stávající právní úpravu, zcela se však vyhýbá základním filosofickým přístupům 
k tématu, neboť fenomén umělé inteligence nelze skutečně efektivně zkoumat pouze optikou 
platného práva, o to méně pak, když si autorka vybrala regulaci autonomních systému a 
jejich právní a etickou regulaci. Práce, která kvalitně pracuje s platným právem tak potom 
zůstává na půli cesty a nedokáže obsáhnout zvolené téma. Důležitost hlubší diskuze etických 
a filosofických aspektů problému je daná především tím, že celý obor se teprve formuje, a 
existuje shoda, že současná právní úprava zcela zaostává ve schopnosti efektivně řešit 
komplexnost tématu a nově vznikajících technologii.  Je zcela legitimní zaměřit se např. na 
otázky odpovědnosti, ale DP která si klade za cíl obsahnout právní a etické aspekty, musí 
být schopna identifikovat etické problémy a zaujmout k nim postoj.  

 
Asi nejpředstavitelnějším příkladem využití umělé inteligence pro širokou veřejnost jsou 
autonomní vozidla. S těmi se ovšem pojí zároveň specifické etické otázky související 
s chováním, či dokonce rozhodováním takových strojů v krizových situacích. Ten nejspíše 
nejznámější, je takzvané tramvajové dilema. Vysvětlete etické / právní dopady tohoto 
dilematu na půdorysu vaší práce. 



 

 

 
Vývoj umělé inteligence bude muset stanovit hranice, co ještě mohou tyto stroje rozhodovat 
samy a co musí zůstat jako přímá a aktivní volba člověka. Kde hledat vodítka pro tvorbu 
těchto algoritmů?  
 
Čím více autonomní roboti budou, tím složitější přirozeně bude určit osobu odpovědnou 
za jejich jednání. Neměli být roboti nadáni právní osobností jako novou kategorií osoby 
(specifický právní status elektronické osoby) - je taková nová kategorie žádoucí žádoucí 
v dlouhodobějším časovém horizontu? 

 

 
     

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíle bylo dosaženo. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení práce 
z hlediska plagiátorství 

O plagiát se nejedná, autorka pracovala samostatně, o 
načtené literatuře přemýšlela a připomínky 
konzulanta dokázala do textu zapracovat.  

Logická stavba práce Bez připomínek. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Práce se zdroji (českými i cizojazyčnými), jakož i 
průběžné užití citací odpovídá požadavkům kladeným 
na diplomové práce. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Bez připomínek. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Bez připomínek. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce je pěkně napsaná, jazykově nadprůměrná. 

 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Chalitebně 
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