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1. Aktuálnost (novost) tématu: Digitalizace veřejné správy je v současnosti jedním 

z nejaktuálnějších úkolů, který před českou veřejnou správou stojí, je to i priorita 

nadcházejícího funkčního období deklarovaná pro celou Evropskou unii novou Evropskou 

Komisí. Zvolené téma je syntézou významného aspektu tohoto procesu digitalizace   

 

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

metody 

 

Zvolené téma je velmi náročné – je kombinací teoretického a technického pohledu, bez 

znalosti obou stránek problému pak není možné analyzovat právní aspekty elektronické 

komunikace  

 

3. Formální a systematické členění práce 

Práce je vnitřně systematicky a logicky členěna a doplněna případovými studiemi, které 

ilustrují analytické závěry práce.   

 

4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr disertační práce odpovídajícím 

způsobem zpracován 

 

Cílem disertační práce deklarovaným autorkou v jejím úvodu bylo nabídnout ucelený pohled na 

elektronickou komunikaci s orgány veřejné moci v ČR včetně popisu možností elektronické 

identifikace osob vůči těmto orgánům. Práce postihuje vývoj digitalizace veřejné správy v ČR na 

příkladech spuštění datových schránek („ISDS“), zavedení národního bodu pro identifikaci a 

autentizaci („NIA“). Autorita v práci reflektuje i unijní úpravu (zejména nařízení eIDAS a 

GDPR). Přínosnou částí práce je také průběžná analýza soudní interpretace různých aspektů 

elektronické komunikace (koncepce fikce doručení apod.), jejíž dopady jsou dle mého názoru 

v mnoha ohledech rozporuplné.  

 

Vnitřně je práce členěna dvou částí.  První část poskytuje komplexni přehled elektronické 

komunikace s orgány veřejné moci v ČR a možnosti elektronické identifikace. Druhá část je 

zaměřena na ochranu osobních údajů při této elektronické komunikaci.  

 

Východiskem práce je vymezení základních pojmů v souladu s judikaturou českých soudů, a to 

zejména interpretace pojmu doručení, jihl účinnosti a jeho právních následků, která je pro právní 

praxi naprosto klíčovou otázkou. Autorka tu správně poukazuje na rozpornou judikaturu českých 

soudů, což dle mého názoru eroduje princip právní jistoty ve věci zdánlivě tak banální, jako je 

např. účinek doručení resp. fikce doručení. Tyto analytické části práce jsou pro zmapování 

problémů spojených s elektronickou komunikací nepochybným přínosem. Případové studie 

začleněné v práci pak ilustrují názorně soudní interpretaci výše uvedených institutů a joul 

nepochybně přínosem pro splnění cíle práce. 

Poměrně velkou pozornost věnovala autorka relativně nové problematice nového unijního 

nařízení GDPR, jeho přípravě a interpretaci a adaptační české legislativě. Intepretace tohoto 

přímo použitelného předpisu bude v rukou unijních soudů a jejich rozhodování jistě ovlivní i 



  

českou praxi. Některé zásadní aspekty ochrany osobních údajů jsou pak těsně spojeny, jak 

autorka správě poukazuje, s digitalizací veřejné správy (užití ICO, DIČ, veřejné registry, rodné 

číslo atd.) – její pohled je však komplexnější než současné diskuse, které se k této otázce de lege 

ferenda vedou.   

Autorka se také dále podrobně věnuje komunikaci prostřednictvím elektronické pošty a 

využívání portálů veřejné správy. V této části práce oceňuji i dílčí komparativní pohledy např. na 

praxi v sousedním Německu, která může být pro digitalizaci u nás jistě inspirativní.  

Závěrem bych ráda vyzdvihla i to, že autorka se nenechala pohltit deskriptivní a technicistní 

povahou tématu – dokázala analyzovat systematicky i teoretické právní problémy spojené 

s digitalizací veřejné správy.  Své dílčí výsledky a analýzy autorka také v průběhu studia 

publikovala nejen v českém odborném tisku ale i v zahraničí.  Z mého pohledu jako školitele 

vyboduje tato práce z obvyklého standardu doktorských prací.   

 

Bylo by pro mne zajímavé znát názor doktorandky na současné tendence sekuritizace v oblasti 

digitálních komunikací.       

 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Autorka naplnila cíle stanovené v úvodu práce  

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Práce byla zpracována samostatně, autorka přitom 

vycházela z poměrně sporadické odborné literatury 

a z relevantní judikatury.  

Logická stavba práce Práce je vnitřně logicky strukturována  

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Práce splňuje požadavky kladené na práci se zdroji, 

ocenit je třeba i práci s odbornou literaturou 

zahraniční provenience. Je třeba také vyzdvihnout 

práci s judikaturou. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Práce analyzuje komplexně zejména relevantní 

soudní interpretaci klíčových institutů 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Práce splňuje i po formální stránce nároky kladené 

na disertační práci 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň práce je velmi dobrá 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 

komisí pro obhajobu disertační práce. 

 

 

V Praze dne 30. ledna 2020 
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školitel/školitelka 


