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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Autorka si jako téma své disertační práce zvolila téma: „Právní úprava kybernetických 

zločinů v Evropské unii“. Jedná se o nepříliš frekventované, náročné téma. Autorka se 

rozhodla zmapovat nepřehlednou oblast internetové bezpečnosti, a to optikou unijního 

práva, ačkoliv tato problematika bývá obecně předmětem zkoumání jiných právních 

odvětví, či dokonce mimoprávních oborů jako např. psychologie, sociologie, informační 

technologie, kriminologie. Jedná se o téma mezioborové, jehož naplnění vyžaduje velkou 

míru systematičnosti, pečlivosti a ochoty nahlížet na odborníky zpracovanou 

problematiku z jiného úhlu pohledu.  

Téma je vhodné jako téma disertační práce, otevírá široký prostor pro vlastní závěry a 

nový přístup zkoumání. 

 

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

metody 

 

Autorka si zvolila téma práce nanejvýš zajímavé, aktuální a společensky významné. 

Nejedná se o oblast, která by byla příliš často zpracována jako odborná práce, a už vůbec 

nikoliv z pohledu unijního práva. Při zpracování práce na dané téma je možno vycházet 

z dostatečného počtu pramenů právního i mimoprávního zaměření, zejména zahraniční 

literatury a elektronických zdrojů. Jedná se však o náročnou materii, ale autorka k ní 

přistoupila systematicky, práci logicky vystavěla a zároveň nesnížila její čtivost pro 

čtenáře. 

V úvodu práce autorka zmiňuje, jaké vědecké metody plánuje při zpracování diplomové 

práce používat (str. 4).  Hojně je zastoupena metoda syntetická, analytická, komparativní, 

deskriptivní. 
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3. Formální a systematické členění práce 

 

Z hlediska formálního disertační práce zahrnuje veškeré formální náležitosti stanovené 

pro tento typ prací. Práce tedy obsahuje titulní stranu v českém jazyce, prohlášení, 

poděkování, obsah, vlastní text práce, seznam použité literatury a pramenů, název práce 

v českém a anglickém jazyce, abstrakt v českém i anglickém jazyce a klíčová slova. 

Vlastní text práce obsahuje kromě přiměřeně dimenzovaného úvodu a závěru, které 

autorka nečísluje, celkem pět věcných kapitoly, které se dále vhodně člení na dílčí 

podkapitoly první a druhé úrovně.  

 

V úvodu práce autorka přináší krátký úvod do předkládané problematiky, zdůvodňuje 

volbu tématu, vymezuje cíle práce. Dále provádí zhodnocení dostupné odborné literatury 

a uvádí, jaké vědecké metody plánuje při tvorbě práce použít. Doporučila bych na tomto 

místě přesněji vymezit výzkumné otázky a podotázky práce. 

V po úvodu první kapitole s názvem „Kybernetická kriminalita“ autorka vymezuje 

základní terminologii, definuje kybernetické zločiny, zabývá se způsobem jejich třídění 

a vybrané zločiny blíže charakterizuje. 

Druhá kapitola s názvem „Kybernetická kriminalita z pohledu mezinárodního práva“ se 

věnuje zejména činností Rady Evropy v této oblasti. Blíže rozpracovává mimo jiné 

Úmluvu o počítačové kriminalitě a věnuje se jak jejím hmotněprávním, tak 

procesněprávním ustanovením. 

Třetí kapitola s názvem „Kybernetická kriminalita z pohledu práva Evropské unie“ 

představuje stěžejní část práce. Autorka se přiměřeně obsáhle zabývá historií evropské 

integrace v bezpečnostních otázkách a následně relevantnímu primárnímu a 

sekundárnímu právu, které tuto oblast upravuje.  

Čtvrtá kapitola s názvem „Kybernetická kriminalita z pohledu kanadského práva“ 

představuje komparativní kapitolu, která byla zařazena z důvodu aktivity této země v boji 

proti kybernetické kriminalitě a také z důvodu, že Kanada je signatářem Úmluvy o 

počítačové kriminalitě. Autorka vidí i jistou podobnost mezi Kanadou a Evropskou unií 

v přijímaní některých relevantních předpisů pro kybernetickou bezpečnost na federální 

úrovni a jiných naopak na regionální úrovni. 

V páté kapitole s názvem „Úvahy de lege ferenda“ se autorka věnuje možným zamýšleným 

změnám právní úpravy. 

V závěru autorka provádí celkové vyhodnocení výsledků své odborné práce.  

Cíl práce vymezený v úvodu byl dle mého názoru naplněn. 
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4. Vyjádření k práci 

 

Předkládaná disertační práce je zaměřena na aktuální a co do vstupních teoretických 

znalostí poměrně náročné téma. Velice oceňuji autorčino zpracování dané problematiky 

z jiné perspektivy, a to perspektivy unijního práva. Z hlediska formálního považuji práci 

za přehlednou a logicky strukturovanou. Práce je velmi pečlivě zpracována. Je zřejmé, že 

autorka zpracovávanou problematiku zná a rozumí jí. Ocenila bych více autorčina 

vlastního názoru, či alespoň jeho zřetelnější odlišení od názoru převzatého, a 

jednoznačněji vymezené výzkumné otázky v úvodu práce. Nejedná se však o připomínky, 

které by snižovaly vysokou kvalitu předkládané práce. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Autorka splňuje cíle vymezené v úvodu práce. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Autorka zpracovává téma samostatně, vhodně 

zvolenými metodami. Systémem Theses.cz nebyla 

prokázána žádná relevantní shoda, z tohoto důvodu 

lze práci považovat za původní. 

Logická stavba práce Ze systematického hlediska je práce velice přehledně 

a logicky vystavěna. Členění práce považuji za 

vhodně zvolené. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Při zpracování práce vycházela autorka z vhodně 

sestaveného okruhu jak české, anglické a 

francouzské odborné literatury, právních předpisů, 

judikatury a elektronických zdrojů. Forma citací je 

bez větších významnějších připomínek, korektně 

jsou citovány i elektronické zdroje. 

 

Seznam zdrojů je rozsáhlý. Je zcela evidentní, že 

autorka provedla velmi důkladnou rešerši literatury, 

než přistoupila k vlastní tvorbě práce.  

 

Systematika seznamu literatury je v pořádku. 

Odborné publikace a články jsou seřazeny dle 

abecedního pořádku jmen autorů. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy tématu hodnotím ve 

vztahu ke zvolenému tématu jako vyhovující. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Práce je graficky přehledně a kvalitně zpracována. 

Práce obsahuje několik tabulek a grafů (např. str. 15, 

16, 17, 95, 102, 112, 113, 127), které jsou vlastní 

autorčinou tvorbou a vhodným způsobem dokreslují 

předkládanou materii.  

Práce neobsahuje žádné přílohy. 
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Jazyková a stylistická úroveň Disertační práce je zpracována v českém jazyce. 

Jazyková a stylistická úroveň práce je velmi dobrá, 

nepřesnosti či nevhodné formulace se v práci téměř 

nevyskytují. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

1. Mohla by autorka uvést příklady možného zneužití virtuální měny a konkrétních 

trestních činů s ní spojených v kyberprostoru?  

 

2. Mohla by se autorka vyjádřit k aktuálním krokům Evropské unie v roce 2021 

v oblasti kybernetické bezpečnosti? 

 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 

komisí pro obhajobu disertační práce. 

 

 

V Praze dne 23.04.2021 

 

 

_________________________ 

JUDr. Aneta Vondráčková, Ph.D. 

Oponentka disertační práce 
 
 
 


