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Úkolem diplomanta nebylo pouze vytvoření nástroje pro ověřování, ale také samotné seznámení 

s tím, jak jsou elektronické podpisy (a značky i časová razítka) ukotveny v legislativě, jak jsou 

implementovány (konkrétně v rámci PDF dokumentů) a také jak jsou prakticky používány. Již toto 

bylo značně náročné, protože právní ukotvení elektronických podpisů v ČR, zejména pokud jde o 

postupy jejich ověřování a požadavky na platnost (řešené vyhláškou č. 212/2012 Sb.) jsou dosti 

nedokonalé (a dle mého názoru dokonce chybné). Dále se musel diplomant vyrovnat s tím, že způsob 

implementace elektronických podpisů v PDF dokumentech je sice v odborné literatuře popisován, ale 

v různých verzích PDF dokumentů jinak (ne vždy konzistentně), a některé důležité aspekty nejsou 

popsány vůbec. I kvůli tomu musel diplomant využít možnosti konzultace s pracovníky firmy 

Software602, která vytvořila a nadále spravuje mechanismy pro práci s elektronickými podpisy, 

používané v tuzemsku v rámci tzv. CzechPointů, pro potřeby autorizované konverze. Je to důležité i 

proto, že v situaci, kdy není jasné, jak určité konkrétní aspekty ověřování podpisů řešit, vytváří řešení 

od Software602 precedent, kterému je vhodné se přizpůsobit.  

S vypracováním diplomové práce a samotného vlastního nástroje proto byl spojen velký objem práce 

charakteru zjišťování skutečného stavu a „vyplňování prázdných míst“, který by vydal na několik 

samostatných prací. Bohužel se tento velký objem práce promítnul do textu samotné práce jen z části 

a navíc ne zcela ideálním způsobem. Rešeršní části práce není příliš přehledná ani dobře vyvážená.  

Samotný nástroj pro ověřování, který diplomant vytvořil, je plně funkční a splňuje požadavky zadání, 

včetně podpory tzv. referenčních formátů (PAdES), požadovaných Rozhodnutím komise č. 

130/2011/ES. Má bohaté možnosti své konfigurace a šikovně řeší i v praxi velmi problematickou 

otázku úložiště důvěryhodných certifikátů, pro určení důvěryhodných certifikačních autorit. Vytknout 

ale musím nedostatečnost poskytovaných informací v situaci, kdy není možné ověřit platnost podpisu 

– zde by program určitě měl přesněji specifikovat důvod, proč tomu tak je (např. kvůli nedostupnosti 

revokačních informací). Stejně tak by měl konkrétněji informovat o časovém okamžiku, ke kterému 

ověření provádí, a o způsobu, jakým byl tento okamžik stanoven.  

I přes uvedené výhrady práce splňuje zadání i požadavky kladené na diplomovou práci, a doporučuji 

připustit ji k obhajobě.  

V Praze, 4.9.2013 
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