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1. Aktuálnost (novost) tématu: Velmi aktuální téma, které se váže ke kybernetické kriminalitě. 

Nejen v zahraničí je tématu věnována pozornost. Je nepochybné, že se značná část kriminality 

odbývá v kybernetickém prostoru. Příznačná je vysoká míra latence i neschopnost donucovacích 

orgánů ji vůbec detekovat. Pokud je již zjištěna, tak tyto orgány selhávají v zajištění důkazů. Na 

druhou stranu, jak správně upozorňuje diplomantka, mohou být některá oprávnění těchto orgánů  

k shromažďování a využívání dat (a tedy potenciálně elektronických důkazů) zneužita.  

 

2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba podrobnější znalosti především trestněprocení, ale i znalosti 

z ústavního práva, mezinárodního práva;  

- vstupní údaje a jejich zpracování – autorka vyhledala a zpracovala přiměřené množství údajů; 

- použité metody – odpovídají tématu. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

- v souladu s opatřením děkana č. 17/2017 (čl. 18 až čl. 20 a přílohou č. 2)  

 

4. Vyjádření k práci: Předložená práce představuje vhodné zpracování tématu na úrovni 

odpovídající požadavkům na diplomovou práci. Za její přednost považuji upozornění na odvrácenou 

stranu preventivního shromažďování elektronických dat - jejich zneužitelnost. 

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle: Diplomantka si za cíl vytkla „prokázat, že technologický pokrok společnosti 

dospěl tak daleko, že ho lze zneužít k nepřiměřené prevenci páchání trestných činům.“ Cíl byl 

v zásadě naplněn, i když mohl být formulován jasněji. 

 

- samostatnost při zpracování tématu (včetně zhodnocení práce z hlediska plagiátorství): 

Systém pro kontrolu před plagiátorstvím Theses.cz vykazuje několik stovek podobný 

dokument s mírou podobnosti nižší než 5 %. Systém Turnitin vykazuje celkovou shodu 26 %, 

v jediném zdroji max. 11 %. Vyšší míra shody je v citacích rozhodnutí a zčásti i děl jiných 

autorů, vždy však řádně ocitované. Míra citací není excesivní. 

  
- logická stavba práce: Práce má logickou strukturu. Nejprve jsou připomenuty obecně známé 
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poznatky o dokazování v trestním řízení. Na to specificky navazuje kapitola o dokazování 

pomocí elektronických důkazních prostředků. Další kapitola se zabývá tím, jak se zjišťují 

informace o jednotlivcích u správce sítí. Čtvrtá kapitola je věnována mezinárodní právní 

úpravě. Zajímavá je kapitola pátá o zajišťování elektronických důkazů u advokátů.  Závěr je 

zhodnocením dosažení vytýčeného cíle.  

 

- práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací: Citace literatury jsou 

standardní, v přiměřeném rozsahu. Oceňuji využití cizojazyčných zdrojů. 

 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): Diplomantka téma popisně pěkně 

zpracovala. Po obecnějším pojednání prezentuje výběrově některé současné problémy. Na 

několika místech vyjadřuje své názory na zkoumanou problematiku, které se snaží 

odpovídajícím způsobem argumentačně podpořit. 

 

- úprava práce (text, grafy, tabulky): Text je přehledný. Tabulky a grafy nebyly využity, což 

souvisí s tématem práce. 

 

- jazyková a stylistická úroveň: Dobrá, bez zjevných překlepů. Stylisticky je práce na dobré 

úrovni. 

 

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě.  

 

7. Navržený klasifikační stupeň: 1 až 2 (výborně až velmi dobře) 

 

8. Otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 

 Použití informátora k získávání důkazů ze sociálních sítí. 

 

 

V Praze dne 2. září 2021 

                                                                                                

 

 

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. 

    vedoucí práce 


