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Autorka: Bc. Pavla Gajárková. 

Název diplomové práce: Registr smluv a anonymizace smluv. 

Hlavní zkoumanou problematikou této diplomové práce je Registr smluv a anonymizace smluv, 

která je prezentována v celkovém kontextu českého eGovernmentu, resp. vývoje elektronizace veřejné 

správy. Proto je nedílnou součástí práce analýza Základních registrů a Informačních systémů veřejné 

správy včetně jejich legislativního rámce, přičemž je kladen důraz na jejich vztah k nařízení GDPR. 

Analyzovaná problematika je zkoumána jak po teoretické, tak po praktické stránce, která je 

prezentována na příkladu procesu zveřejňování smluv Národního filmového archivu v Registru smluv.  

Diplomová práce je členěna do 8 kapitol, které jsou dále členěny do dílčích podkapitol. 

V úvodní kapitole autorka stručně prezentuje celkovou strukturu práce, teoretická a legislativní 

východiska, včetně formulace výzkumných otázek. V druhé kapitole se autorka stručně zabývá vývojem 

eGovernmentu v České republice od 90. let 20. století do současnosti, kdy zmiňuje „státní informační 

politiky“, které určovaly a stále určují obsah a etapy elektronizace veřejné správy v ČR. Problematika 

eGovernmentu by ale nebyla úplná bez výčtu a rámcového popisu jeho základních pilířů: Základní 

registry, Informační systém datových schránek (ISDS) a Czech POINT. V této kapitole jsou rozebírány 

nejen základní pojmy, ale též organizační zázemí eGovernmentu, včetně analýzy jeho úlohy a 

fungování. Kapitola je zakončena analýzou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 

správy, jehož přijetí přineslo první právní normu, která sjednotila požadavky na veřejné informační 

systémy v ČR. Třetí kapitola podrobně pojednává o čtyřech základních Základních registrech, včetně 

popisu jejich funkce a začlenění v rámci veřejné správy. Autorka se zde koncentruje na popis 

jednotlivých pojmu, funkcionalit a specifik, které umožňují důvěryhodné a transparentní fungování a 

používání těchto registrů. Čtvrtá kapitola pojednává o Registru smluv v souvislosti s GDPR. Zde se 

autorka podrobněji zaměřila na legislativní vývoj ochrany osobních a citlivých údajů v ČR a následně 

na analýzu zákona č. 340/2015 o registru smluv.  

Poté následuje nejrozsáhlejší a obsahově nejčlenitější pátá kapitola, která představuje vlastní 

jádro diplomové práce. Podobně jako v případě Základních registrů, i zde autorka práce podrobně 

mapuje a předkládá jednotlivá specifika a funkce Registru smluv, jako jsou například: povinné subjekty, 

povinná metadata, testovací rozhraní, vztah ISDS k Registru smluv a jeho napojení na další informační 

systémy, atd. Poté autorka přistupuje k popisu jednotlivých typů dokumentů, které jsou vkládány do 

Registru smluv, včetně problematiky obchodního tajemství a jeho vztahu ke zveřejňování smluv. Šestá 

kapitola je věnována praktické části, kde si autorka vybrala jako názorný příklad praxi anonymizaci 

smluv v Národním filmovém archivu. Autorčinou devízou je fakt, že v rámci své pracovní náplně v dané 

instituce s Registrem smluv pracuje a současně provádí anonymizaci smluv do tohoto registru 

vkládaných. Zde autorka nejdříve popisuje organizační zázemí a roli Národního filmového archivu, 



včetně jeho ukotvení ve veřejné správě ČR. Autorka zde vytvořila grafy vytvořené z dostupných dat 

z Registru smluv, ilustrující období let 2017–2020 (Registr smluv je v ostrém provozu od roku 2017). 

Poté přistoupila k praktické ukázce anonymizace údajů, kde je popsán software užívaný Národním 

filmovým archivem při zveřejňování smluv s anonymizací dokumentů.  

Ke zpracování tématu autorka využila aktuální odbornou literaturu, internetové zdroje, kdy 

značnou měrou čerpala z právních norem, jejichž výňatky jsou v její práci hojně využity. Vzhledem 

k tématu a stále nedostatečnému množství aktuální literatury je značné využívání internetových zdrojů 

adekvátní. Kladem práce je ucelený a přehledně strukturovaný popis zkoumané problematiky. Nicméně 

diplomová práce by si zasloužila větší míru osobní reflexe zkoumané problematiky, zejména 

v teoretické části. Ale i přesto lze práci hodnotit kladně.  

Navrhuji známku: velmi dobře. 

Otázky k obhajobě:  

1) Popište vliv státních informačních politik 90. let na současný vývoj eGovernmentu? 

2) Co je možné zlepšit na praxi anonymizace smluv a jejich vkládání do Registru smluv 

v NFA? 

 

V Praze, 30. 8. 2021      PhDr. Daniela Brádlerová, Ph.D. 

 


