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Posuzovaná práce se dle autorského abstraktu zabývá základními informacemi k 
tématu typologie ochrany informací z hlediska zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 
informací a o bezpečnostní způsobilosti. Práce si klade za cíl základní analýzu ochrany 
utajovaných informací, možná úskalí vzniku bezpečnostních incidentů a návrh na jejich 
odstranění. Předložená práce této úvodní ambici dostála a základní cíle naplnila. Autor se při 
zpracování tématu řídil jednoznačně pozitivistickým přístupem, v rámci něhož velmi 
podrobně vymezil legislativní a normativní rámec zpracovávané tematiky. Velmi široké téma 
typologie ochrany informací autor pojal především v rámci regulačního rámce zákona č. 

412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, souvisejících 
předpisů a návazných vyhlášek Národního bezpečnostního úřadu; autor se tak zaměřil výlučně 
na oblast utajovaných informací, kterou velmi případně představil i ve světle evropské 
legislativy a normativních aktů NATO. Za velmi cenný považuji pohled autora do legislativy 
některých dalších států; závěry týkající se příčinné souvislosti mezi vágní a nedostatečně 
specifikovanou definicí utajovaných informací a možností represivních postupů státní moci v 
Číně jsou vynikající ukázkou naprosto specifického postavení utajovaných informací 
v současném světě a nezbytnosti jejich podrobné klasifikace v moderním právním státě. Za 
poměrně zdařilou považuji část práce definující bezpečnostní rizika a autorova doporučení pro 
optimalizaci OUL 

S ohledem na zadané cíle diplomového úkolu je zamerem práce na utajované informace 
dostačující, přesto však s ohledem na titul diplomové práce postrádám alespoň referenční 
zmínku o širším rámci ochrany informací s omezenou dispozicí - např. o informacích 
podléhajícím obchodnímu tajemství ve smyslu § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 
zákoníku, lékařského tajemství ve smyslu zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, 
advokátního tajemství ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, zvláštní režim ochrany 
osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů apod., stejně jako 
vymezení specifik těchto chráněných informací k zpracovávanému tématu ochrany 
utajovaných informací z hlediska jejích původců, cílových subjektů jakož i obsahu a formy 
samotných informací. Toto širší vymezení bych považovala za prospěšné i s ohledem na 
významnou část diplomové práce, kterou autor věnuje identifikaci bezpečnostních rizik při 
ochraně informací, doporučením pro optimalizaci a vytváření bezpečnostní politiky 
jednotlivými subjekty dotčenými procesem ochrany informací. Doporučení a závěry autora, 
jakož i identifikovaná bezpečnostní rizika, mají dopad na širší oblast, než jsou utajované 



informace, a budou moci být aplikována například v oblasti ochrany obchodního tajemství 
nebo ochrany citlivých údajů. 

K formální stránce práce nemám výhrad. Struktura práce rozvržená do sedmi základních 
kapitol je smysluplná, logická, relativně přehledná a odpovídající zadání. Proporčně autor 
věnoval možná až příliš velký prostor prostému popisu a citacím příslušné legislativy, 
přičemž rozsah tohoto výkladu poněkud zastiňuje vlastní závěry autora. 

Stylistická úroveň práce je kolísavá, v textu se bohužel nachází gramatické chyby. Stylistická 
nevyrovnanost v některých místech působí obtíže identifikovat základní obsah sdělení -
například kapitola 6.2 práce se zabývá obecnými technickými doporučeními pro optimalizaci; 
na str. 68 odst. 1. však autor hovoří o "prvním kroku, který je vhodné provést na ochranu 
zájmů klienta ... ", čímž vnáší do mysli čtenáře zmatek, neboť kapitola o žádných klientech 
nepojednávala a nadále ani nepojednává - přičemž v tomto případě se nejedná o citaci, která 
by podobnou nesrovnalost vysvětlovala. 

Co se týče použitých zdrojů, vycházel autor zejména z dostupné české i evropské legislativy a 
legislativy NATO, z aktuální české odborné literatury týkající se ochrany utajovaných 
informací, reálných studií, kazuistiku pak provádí pomocí, možná až zbytečně rozsáhlého 
vzorku novinových článků a zpráv. Je zřetelné, že zadané téma je autorovi blízké, autor vnáší 
do zpracovávaného tématu vlastní empirické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že zpracovávané 
zadání je celosvětově živým a diskutovaným tématem, postrádám výraznější zastoupení 
zahraničních zdrojů. Přesto však považuji rozsah použité literatury za dostatečný. 

Výraznější výtku musím vznést ke způsobu použití právních norem jakožto citačního zdroje. 
Autor ve své práce nefixuje datum, ke kterému jsou normy citovány. Například v případě 
zdroje v Seznamu použité literatury pod bodem 3. uvádí jako zdroj Sbírku zákonů (tedy 
oficiální zdroj textu ve znění ke dni nabytí účinnosti, t.j. k 1.1. 2006), zároveň však u stejného 
bodu uvádí jako zdroj webové stránky Národního bezpečnostního úřadu, kde je tentýž zákon 
publikován ve znění konsolidovaném ke dni aktuálnímu, tedy ve znění novel. Autor tak 
nebere v úvahu časový rozměr použité normy, který může mít poměrně flagrantní dopad na 
obsah použitého zdroje a snižuje tak studijní hodnotu předložených závěrů. 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm velmi dobře. V rámci 
obhajoby diplomantovi doporučuji zaměřit se na otázku teoretického vymezení pojmu 
utajovaná informace a komparaci s ostatními druhy informací s omezeným přístupem (resp. 
s omezenou dispozicí) z hlediska jejich původců a typologie chráněných zájmů. 

V Praze dne 9. 9. 2007 

/~~ ~~~// 
Mgf. Petra Koutná, advokátka 


