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OPONENTSKÝ POSUDEK (DIPLOMOVÁ PRÁCE) 
 
Jméno diplomanta: Jana Soukupová 
Téma práce: Umělá inteligence jako výzva pro soukromé právo 
Rozsah práce: 67 stran vlastního textu (dle prohlášení studentky 184.021 znaků, 

tj. 102,23 normostran) 
Datum odevzdání 
práce: 

14. 07. 2020 (el. podoba), 15. 07. 2020 (tištěná podoba) 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 
 Diplomantkou zvolené téma je nepochybně nové (v obecném slova smyslu) a 
aktuální zároveň. To netřeba obsáhle zdůvodňovat, namísto toho stačí zmínit aktuální vývoj 
především na poli IT, na poli robotizace, strojového učení jako takového (aktuálně např. 
v rámci silničních – příp. jiných – vozidel, či dokonce autonomních zbraňových systémů). 
 Hodnocení oponenta: Výběr tématu hodnotím na základě uvedeného kladně. 
Zpracování tohoto tématu je schopno osvědčit, zda si diplomantka osvojila teoretické 
poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí 
jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti. 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 

použité metody 
 
 Jak již uvedeno výše, jde o téma, které je především aktuální. Vzhledem k tomu 
ovšem nelze odkázat na tradiční paletu zdrojů doktríny soukromého práva, jako je tomu u 
„klasických“ civilistických témat. Tím je náročnost úspěšného zvládnutí tématu formou 
diplomové práce zvýšena. Dalším faktorem, který náročnost nepochybně zvyšuje, je také 
fakt, že o České republice nelze hovořit jako o světovém lídru v této oblasti, což pro 
diplomantku znamená nutnost pracovat především se zdroji zahraniční provenience. Dále je 
náročnost na zpracování zvýšena skutečností, že autorka nemůže vystačit pouze se 
znalostmi právními. Vzhledem k tomu, že umělou inteligenci lze – obdobně, jako právo – 
považovat za multidimenzionální fenomén, musí autorka prokázat alespoň základní orientaci 
v problematice této dynamicky se rozvíjející oblasti IT. 
 Hodnocení oponenta: Náročnost zvládnutí těchto teoretických právních otázek, 
jakož i prokázání souvisejících praktických znalostí, při čemž je třeba čerpat především ze 
zahraničních zdrojů, odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na práce tohoto druhu. 
 
3. Formální a systematické členění práce 
 
 Práce je členěna do čtyř kapitol, k nimž je nutno přičíst také úvod a závěr. 
Systematická stavba práce je vybudována logicky, a to na postupu od obecného 
k jednotlivému. Tak v kap. 1 se autorka zabývá základními pojmy (resp. snahami o 
definování AI), v kap. 2 pak konfrontuje AI s českým právním řádem. V kap. 3 pak otevírá 
zásadní otázku doktrinálního uchopení AI (AI jako subjekt práva) a v kap. 4 se pak zamýšlí 
nad dalším možným vývojem do budoucna. V závěru pak své poznatky přehledně shrnuje. 
 Hodnocení oponenta: Formální dělení na kapitoly a podkapitoly věcně správně, 
přesně, přehledně a v logické návaznosti odráží zvolené tematické celky. Počet kapitol je 
odpovídající počtu základních okruhů zpracovávaných autorkou, jejich rozsah je ve 
vzájemném poměru přiměřený, těžiště práce lze zřetelně identifikovat. Systematika práce i 
její formální členění odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na práce tohoto druhu. 
 
4. Vyjádření k práci 
 
 V úvodu autorka stanoví základní cíl celé práce: „(…) analýza soukromoprávních 
aspektů umělé inteligence a identifikace klíčových otázek spjatých s touto problematikou.“ 
Pozornost má být věnována zejména otázce právní osobnosti AI. V obecnosti lze 
konstatovat, že práce tento cíl splnila a rovněž tak, že vzhledem k tomuto cíli byla vhodně 
zvolena systematika práce. Tento cíl navíc autorka v úvodu vhodně doplnila formulováním 
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jednotlivých výzkumných otázek, na které bude hledat odpovědi (s. 4). Ostatně již úvod jako 
celek je třeba hodnotit ve srovnání s většinou diplomových prací jako nadstandardní. Autorka 
v něm jasně strukturovala cíl a metody, současný stav poznání, výzkumné otázky a 
systematiku práce (to na rozdíl od mnoha úvodů diplomových prací, které nepřekročí stín 
neurčitých obecných konstatování ohledně zvoleného tématu). 
 Na práci kladně hodnotím především vhled autorky do problematiky AI, který se 
odráží především v úvodní kap. 1. Dále kladně hodnotím zejm. kap. 3, v níž přehledně 
analyzuje jednotlivé koncepty přístupu k AI, resp. k otázce jejího podřazení pod kategorii 
právního subjektu. Dále je třeba kladně hodnotit podrobnost zpracování tématu, a to napříč 
celou prací. Dokladem toho je lege artis vedený poznámkový aparát, čítající celkem 365 
položek, což je na daném rozsahu práce hodnota jistě nadprůměrná a rovněž tak práce se 
zdroji, kdy autorka uvádí celkem více než 100 zdrojů, při čemž z toho je cca 60 (tedy více jak 
polovina) cizojazyčných. Konečně kladně hodnotím také konzistentnost závěru, kdy (na 
rozdíl od pouhého reprodukování či shrnutí) autorka podává jasné odpovědi na výzkumné 
otázky položené v úvodu práce. Při tom lze konstatovat, že všechny její závěry mají oporu 
v předchozím textu práce. Kladně rovněž hodnotím, že na závěr kap. 2 i 3 autorka připojuje 
drobné dílčí shrnutí, které čtenáři usnadňuje orientaci v daných kapitolách. 
 V práci lze najít také některé nedostatky. Ze systematických je třeba upozornit na 
kap. 2.3. a 2.3.1, resp. na jejich vzájemný poměr. Tím, že autorka zařadila otázku umělé 
inteligence jako autora či původce vynálezu do kap. 2.3 (umělá inteligence jako autorské 
dílo), může vyvstat otázka, zda schopnost AI být sama autorem či původcem vynálezu nutně 
závisí na tom, zda ona sama může být považována za autorské dílo. Zdá se, že přiléhavější 
by proto bylo uvést kap. 2.3.1 na stejné úrovni, jako kap. 2.3 (tj. uvést kap. 2.3.1 jako kap. 
2.4). Z formálních nedostatků pak lze upozornit, že nová věta by neměla být začínána 
zkratkou (vyjde-li zkratkové slovo na začátek věty, je nutno jen rozepsat, např. s. 11, 15, 41). 
Dále lze upozornit na rozkolísané používání spojovníku a pomlčky. Např. na s. 50 má být 
pomlčka (nikoliv spojovník), na s. 62 jsou správně užity pomlčky (a nikoliv spojovníky). 
Překlepy lze v práci nalézt spíše ojediněle (např. na s. 31 dvě tečky za sebou). Uvedené 
nedostatky však považuji za spíše drobné, nezpůsobilé nijak zásadně snížit kvalitu jinak 
velmi zdařilé práce. 
 Vzhledem k uvedenému práci celkově hodnotím jako zdařilé zpracování tématu, 
a to ohledně logické stavby, hloubky zpracování i použitých právně-hermeneutických 
metod. Vytknuté nedostatky nepovažuji za natolik závažné, aby odůvodnily snížené 
hodnocení celé práce. 
 
5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Cíl diplomové práce je uveden výše. Autorka tento 
cíl splnila, pro veškeré závěry lze nalézt oporu v 
textu práce. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Diplomantka při zpracování zvoleného tématu 
prokázala schopnost samostatné práce, a to jak 
pokud jde o literaturu, tak judikaturu. Automatická 
kontrola shod provedená systémem theses.cz 
generuje dokument čítající 588 (!) stran, 
představující 25 dokumentů obsahujících shody. 
Míra shody však v žádném dokumentu nepřesahuje 
5 %. Nakolik je v lidských silách takto obsáhlý 
dokument v rámci časové dotace pro oponování 
práce prostudovat, lze konstatovat, že nalezené 
shody se týkají povětšinou názvů právních předpisů 
či citací zákonných textů nebo citací judikatury, 
které logicky musí být shodné. Automatická 
kontrola shod provedená systémem Turnitin 
indikuje 129 zdrojů obsahujících shody, čímž 
generuje celkovou podobnost (overall similarity) 27 
%.  
V žádné z jednotlivých položek (které v sobě navíc 
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agregují více podpoložek z daného zdroje) není 
vykázána míra shody vyšší jak 3 %. Po 
prostudování shod lze konstatovat, že indikované 
shody se týkají především ustálených citací 
profilující teoretické literatury, ustálených právních 
obratů, zákonných ustanovení, judikatury či 
ustálených právních obratů, které z povahy věci 
musí být shodné. Na základě těchto kontrol tedy 
nelze učinit závěr, že by diplomantka 
nepostupovala při tvorbě práce lege artis. 

Logická stavba práce Logická stavba práce je již zhodnocena výše a 
lze ji hodnotit jako zdařilou. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autorka pracuje s literaturou řádně a průběžně na 
ni odkazuje (k poznámkovému aparátu i k práci se 
zdroji srov. pochvalně již výše). Celkově je práce 
se zdroji zcela dostačující v rámci požadavků 
kladených na práce tohoto druhu.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autorka téma zvolené v názvu diplomové práce 
zpracovala co do podrobnosti způsobem 
odpovídajícím požadavkům na práce tohoto druhu, 
k podrobnosti zpracování již výše. Lze tedy 
uzavřít, že autorka zvolené téma zpracovala a 
vyčerpala dostatečně. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je po formální stránce přehledná. 
Velikost písma i jeho rozpal je standardní, počet 
úhozů je pravděpodobně vyšší než průměrná 
normostrana. práce obsahuje (na s. 8)  jednu 
tabulku, který text na daném místě vhodně doplňuje 
a i po stránce úpravy je zvládnuta standardně. Výše 
rovněž srov. některé drobné formální výtky. Lze 
uzavřít, že úprava odpovídá požadavkům 
kladeným na práce tohoto druhu. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň je celkově dobrá, 
byť překlepy lze v práci nalézt (srov. výše). 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
6.1 Připomínky – srov. výše v rámci podrobného hodnocení. 
6.2 Otázky k zodpovězení při obhajobě: 
 
 1) Problematika personifikace AI, ať už z jakékokoliv pohledu, nakonec v důsledku 
vede k otevření úvah o odpovědnosti AI (zejm. za způsobenou škodu). V rámci obhajoby 
práce se autorka zamyslí nad reparační funkcí náhrady škody – jak lze podle názoru autorky 
dosáhnout efektivního a adekvátního odškodnění poškozeného, bude-li mu škoda 
způsobena jednáním (autonomním rozhodnutím) AI? 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Závěrem lze konstatovat, že předložená 
diplomová práce, jak po stránce obsahové, 
tak i formální, splňuje požadavky kladené 
na práce tohoto druhu, a proto doporučuji 
její přijetí k ústní obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně. 
 
V Praze dne 22. 07. 2020 
 

_________________________ 
doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 

oponent diplomové práce 


