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Ve své disertační práci se autorka věnovala komplexní a náročné problematice internetové 

bezpečnosti. Jedná se o roztříštěnou a nepřehlednou oblast zahrnující širokou škálu tematických 

okruhů a právních pramenů. Vzhledem k tomu, že se těmto komplexním otázkám tradičně 

věnují právní a mimoprávní disciplíny jako např. trestní právo, kriminologie, informatika, 

sociologie či ekonomika, nelze než ocenit, že se autorka rozhodla aplikovat evropskoprávní 

pohled. Zkoumání aktuální úpravy kybernetické kriminality ve světle práva EU je nesporně 

vhodným předmětem disertace na právnické fakultě.  

 

Při zformulování svého projektu doktorandka prokázala velmi dobrou orientaci v relevantních 

oblastech unijního práva. Autorka dále uplatnila své znalosti z oboru bezpečnostních studií 

získané na Policejní akademii ČR v Praze. Interdisciplinární pohled, resp. ochotu autorky 

uplatnit interdisciplinární pohled, považuji za silnou stránku práce. 

 

Vzhledem k nejednotnosti různých vědeckých přístupů k dané problematice je velmi přínosné, 

že autorka kromě hlavních cílů zformulovala také konkrétní výzkumné otázky, kterými se řídí 

jak metodický postup, tak i logické členění celé práce. Autorka si uvědomila, že nemůže ve své 

práci beze zbytku postihnout komplexní trestněprávní dimenzi kybernetické bezpečnosti, ale 

přesto nerezignovala na snahu o integraci trestněprávní terminologie a relevantní doktríny. 

Kromě toho věnovala patřičnou pozornost vývoji evropskoprávních nástrojů v kontextu složité 

integrace EU v bezpečnostních otázkách. Za jeden z přínosů práce lze považovat propojení 

mezinárodněprávního a unijně-právního pohledu. Obohacení odborné literatury na téma 

kybernetické kriminality představuje důkladné srovnání unijní úpravy s velmi vyvinutou 

úpravou vzniklou v Kanadě. Závěr práce přinesl nosné odpovědi na jednotlivé výchozí otázky.  

 

Doktorandka přistoupila ke své studii velmi svědomitě a zapracovala do své analýzy poznatky 

získané z širokého seznamu odborné literatury. V možné míře integrovala také analýzu 

relevantní judikatury, která u tohoto tématu hraje obecně menší roli. Ve své práci doktorandka 

prokázala schopnost kriticky reflektovat legislativní vývoj na unijní úrovni a příslušnou 

judikaturu ve světle širších teoretických souvislostí.  

 



Z pozice školitele mohu vyzdvihnout velkou míru vlastní iniciativy, kterou doktorandka 

prokázala při zpracování tématu. Doktorandka v průběhu studia konzultovala se školitelem 

jednotlivé úseky studie. Velké úsilí věnovala např. dokončení kapitoly o terminologických 

otázkách a kategorizacích, přičemž zohlednila různé jazykové verze příslušných právních 

norem. Doktorandka přepracovala např. strukturu kapitoly, ve které pojednává o 

mezinárodněprávní úpravě kybernetické kriminality. Do studie autorka zapracovala poznatky, 

které získala během svého zapojení do vědeckých projektů na Právnické fakultě UK. 

Mimořádně důkladně byl zpracován lidskoprávní aspekt kybernetické bezpečnosti.     

 

Práce je napsána odborným jazykem a je současně čtivá. Studie má přehlednou a logickou 

strukturu, která umožňuje čtenáři rychlou orientaci. Domnívám se, že práce Mgr. Jonášové 

splňuje všechny požadavky kladené na formu a obsah doktorských disertačních prací. 

 

Dílčí výstupy disertační práce byly publikovány ve formě článku do recenzovaného odborného 

časopisu a kapitoly recenzované monografie. Zákonná podmínka publikace dílčích výstupů byla 

tedy splněna. 

 

Závěr: Doktorandka osvědčila svoji schopnost samostatně vědecky pracovat. Práci doporučuji 

k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertační práce. 

  

 

V Praze, dne 5. února 2021 
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