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1. Aktuálnost (novost) tématu: Problematika kybernetické kriminality představuje v odvětví 
trestního práva relativně nový fenomén. Lze konstatovat, že rozvoj informačních technologií je 
každodenní záležitostí a s tím souvisí i vývoj různorodých forem kriminality posazených 
do virtuálního prostředí. Ochrana počítače (jako předmětu útoku) a počítačových dat (ochrana jejich 
integrity, důvěrnosti a dostupnosti), stejně jako ochrana společenských hodnot, která je narušena 
prostřednictvím informačních technologií, je v centru pozornosti právníků. Téma práce je velice 
aktuální a vhodné ke zpracování. 
 
2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti zejména z oboru trestního práva a kriminologie,   
- vstupní údaje a jejich zpracování – autorka vyhledala přiměřené množství informací,  
- použité metody – odpovídající tématu. 

 
 
3. Kritéria hodnocení práce: 

- logická stavba práce – předložená práce má přehlednou a logickou strukturu, autorka 
přechází od obecných otázek k jednotlivostem, jednotlivé kapitoly na sebe navazují; práce 
působí dojmem homogenního celku; 

- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – okruh použitých pramenů 
odpovídá tématu, autorka pracuje s cizojazyčnými prameny (zejména právní předpisy a při 
objasňování pojmů); autorka v dostatečném rozsahu pracuje s poznámkovým aparátem; 
seznam literatury je řazen podle abecedního pořadí autorů a přehledně rozdělen na 
jednotlivé druhy pramenů; citace literatury jsou standardní a v celé práci unifikované; 
autorka prokázala schopnost tvůrčího zpracování dostupné literatury;  

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – s ohledem na šíři tématu dostačující; 
- úprava práce (text, grafy, tabulky) – příkladná; 
- jazyková a stylistická úroveň – bez výhrad; práce je kvalitně zpracovaná jak po jazykové, 

tak i stylistické stránce.  
 
4. Případné další vyjádření k práci: Diplomová práce představuje kvalitní zpracování zvoleného 
tématu. Autorka se vypořádala s ,,technickými“ pojmy, přičemž oceňuji jejich srozumitelnost a 
uvádění jednotlivých příkladů, co si lze pod daným pojmem představit.  
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Dílčí výtky:  
 

- autorka operuje s procentními vyjádřeními určité skutečnosti, přičemž neuvádí pramen, 
odkud je získala (např. str. 3, 20, 66); 

- aktuálnost tématu k danému věci představuje i návrh věcného záměru o kybernetické 
bezpečnosti, na nějž diplomantka v práci nereaguje. 

 
Výše uvedené výtky však diplomovou práci nikterak neznehodnocují.  
 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
 

 Autorka by blíže mohla objasnit svůj pohled k tomu, proč se domnívá, že ovládnutí počítače 
na dálku nenaplňuje požadavek ,,zmocnění se cizí věci“ (str. 55). 

 Autorka na str. 65 hovoří o tom, že provozovatelé serverů v dnešní době vykazují pozitivní 
tendence k regulaci extremistických projevů. Je možný trestněprávní postih ISP (Internet 
Servis Provider), zejména Host Provider, jestliže nereaguje na oznámení o protiprávním 
obsahu? 

 
 
6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě.  
 
 
7. Navržený klasifikační stupeň:  1 (výborně)  
 
 
 
V Praze dne 17. července 2012 
                                                                                                
 
 
 

Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. 
      vedoucí práce     


