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Předložená diplomová práce „Bezpečnost práce s elektronickými daty v průmyslových 
podnicích“ má 98 tiskových stran včetně příloh a je členěná do 7 kapitol. Použitá literatura 
zahrnuje dostatečný počet titulů vztahujících se k danému tématu, včetně obsáhlého souboru 
zákonů a bezpečnostních norem. Z formálního hlediska práce splňuje kritéria kladená na 
diplomovou práci a je způsobilá k ústní obhajobě.  
 
 Diplomantka si za téma své práce zvolila aktuální oblast, a to zabezpečení digitálních 
dat v průmyslových podnicích. Za hlavní cíl si vytkla podat souhrnný popis dané 
problematiky a analyzovat konkrétní možnosti řešení zabezpečení elektronických dokumentů 
v rámci případové studie průmyslového podniku Pivovar Budějovický Budvar, n.p. metodami 
kvalitativního výzkumu. Práce má tak dvě stěžejní části a to teoretický úvod a praktickou 
případovou studii. 
 
 Základním přínosem teoretické části je vytvoření stručného a relativně srozumitelného 
popisu problematiky bezpečnosti elektronických dat, zahrnujícího jak aspekty právní a 
organizační tak informačně-technologické. Diplomantka se poměrně úspěšně vypořádala se 
značně rozsáhlým a mezioborovým tématem a teoretická část její práce poskytuje úsporný 
vhled do dané problematiky. Na druhé straně právě ve výše zmíněném deskriptivním 
charakteru teoretické části tkví i její největší úskalí. V některých pasážích tak teoretická tato 
část připomíná nesourodý sled citací, definic a názorů jiných autorů. Výrazně zde chybí 
vlastní přínos diplomantky a její kritické zhodnocení zkoumané problematiky. Pokud má 
teoretická část sloužit jako přehled dosavadního stavu zkoumání, prospěla by jí lepší a hlavně 
čitelnější organizace prezentovaných materiálů, jakož i vymezení hlavních témat celého 
přehledu.     

 
Nejsilnější stránkou praktické části je vlastní kvalitativní studie, ve které diplomantka 

formou nestrukturovaných rozhovorů, participantním pozorováním a analýzou vnitřních 
dokumentů organizace zkoumá řešení bezpečnosti elektronických dat. Díky tomu, že se 
diplomantka měla možnost účastnit koordinace projektu zaměřeného na bezpečnost dat 
organizace Pivovar Budějovický Budvar, n.p., její práce obsahuje zajímavá data z reálného 
prostředí. Nicméně, i praktická část práce trpí mnoha nedostatky. Jde zejména o nesourodý 
popis designu a metodologické stránky celé studie, nevyváženou a ne zcela jasně 
strukturovanou prezentaci získaných dat a chybějící hlubší analýzu výsledků.   

 
Vzhledem k výše uvedenému práci navrhuji k ústní obhajobě a navrhuji hodnocení 

„velmi dobře“. 
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