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1.

Aktuálnost (novost) tématu
Téma práce je velmi aktuální, oceňuji, že otevírá otázky související se současným
významem nových technologií, a jejich odrazu, resp. dopadu – jako neodmyslitelné součásti
současného společenského života - na právní úpravu.

2.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody
Jak konstatuje i autorka práce, jde o téma doposud v této podobě nezpracované, k níž u nás
existuje pouze velmi málo literatury, a tudíž náročné jak na získání podkladů, tak na jejich
analýzu. Po stránce obsahové je třeba zdůraznit, že autorka se s náročným tématem
vypořádala způsobem umožňujícím jí úspěšné obhájení této práce jak práce rigorózní. Její
práce je originální, autorka propojuje ústavní úpravu s prováděcím zákonodárstvím a
s judikaturou reflexe těchto pramenů a poskytuje přehledný rozbor nové a nelehké
problematiky.

3.

Formální a systematické členění práce
Práce má přehlednou systematiku a po formální stránce je na velmi dobré úrovni.

4.

Vyjádření k práci
Práci jsem si přečetla s velkým zájmem a nemohu než zopakovat, že předložená práce
představuje originální a kvalitní zpracování zvolené problematiky. Pokud jde o připomínky,
autorka mohla doplnit také úvahu o významu Úmluvy RE o počítačové kriminalitě a otázku
její implementace v ČR. Bylo by zajímavé téma také zasadit k pojmu tzv. digitálního
konstitucionalismu, jakkoli je tento pojem relativně nový a současně více významový mj. již
právě vzhledem k rozdílnosti přístupu a právní úpravy jednotlivých států. Toto by mohlo být
také jako doporučení pro autorku pro případnou další práci na tématu.

5.

Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce
Samostatnost při zpracování
tématu včetně zhodnocení
práce z hlediska plagiátorství
Logická stavba práce
Práce se zdroji (využití
cizojazyčných zdrojů) včetně
citací

Ano
Práce je zpracovaná samostatně a nemám podezření
na plagiátorství.

Velmi dobrá.
Autorka významně využívá cizojazyčné zdroje a
pozitivně hodnotím práci s poznámkovým aparátem.
Oceňuji také velmi pestrý a obsáhlý seznam
literatury.
Hloubka provedené analýzy Autorce se podařilo zpracovat náročné a nové téma
(ve vztahu k tématu)
kvalitně, se zachycením podstatných pohledů a
současně otevřela zajímavé otázky k diskusi.
Úprava práce (text, grafy, Práce je zpracována velmi přehledně, včetně jejího
tabulky)
systematického členění.

Jazyková a stylistická úroveň

6.

Jazyková i stylistická úroveň je velmi dobrá, text je
čtivý, aniž by postrádala na odborné kvalitě.

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě
Předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na rigorózní práci. Doporučuji
předloženou práci uznat jako rigorózní práci.
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