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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné a je 
vhodné 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné, ale 
není vhodné 

Odchyluje se od  
tezí, odchýlení není 
v práci zdůvodněné 
a není vhodné 

Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1 Cíl práce      
1.2 Technika práce      
1.3 Struktura práce      
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Ciele práce, použitá technika a štruktúra práce odpovedajú schválenému zadaniu. Autor tak pomerne presne 
dodržiava všetky stanovené ciele.  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Kladne hodnotím výber témy diplomovej magisterskej práce. Autor David Laube prináša a sumarizuje mnohé 
poznatky o problematike vnímaného súkromia a jeho ochrany na internete z pohľadu bežných užívateľov. A aj 
vďaka analytickej časti považujem prácu za prínosnú.  
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  1 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  
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3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 1 



kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 
3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autor pracuje s dostatočným množstvom odbornej literatúry, odkazuje však aj na články z novín, ktoré mu 
pomáhajú situáciu vykresliť na konrétnych príkladoch. Zároveň preukazuje osobný záujem o tému, čo sa 
najvýraznejšie prejavuje pri vlastnej interpretácii výsledkov. Na tomto mieste by som rada vyzdvihla aj 
prehľadné spracovanie analýzy rozhovorov vo forme kódovacej tabuľky.    
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Za najsilnejšiu stránku celej práce považujem snahu o komplexné zachytenie problematiky - a teda zaradenie 
témy do širšieho kontextu. Autor v úvodnej časti predstavuje základné pojmy a ukotvuje problematiku ochrany 
osobných údajov aj v legislatíve. Ako vhodná voľba sa javí výber kvalitatívneho výskumu vo forme analýzy 
pološtruktúrovaných rozhovorov.  
Pri diplomovej magisterskej práci by som však očakávala dôslednejší prístup k zjednoteniu formálnych aspektov 
práce. Ide najmä o potrebu dodržiavania citačnej normy - napr. poznámky pod čiarou odkazujúce na rovnaký 
bibliografický odkaz sú v niektorých pasážach uvedené duplicitne (s. 32 - 33), na iných miestach autor už 
používa odkaz "tamtéž" (s. 35) alebo "dtto" (s. 11). V práci nachádzam aj nesprávne použitie parafrázy, resp. 
zamieňanie jej funkcie s funkciou citácie, napr. autor odkazuje na článok "Všehomír Google" od Jána Simkaniča 
(s. 22) a uvádza ho ako parafrázu. No s výnimkou pár malých zmien v odstavci (zmena interpunkcie, vynechanie 
časti textu) ide podľa mňa o citáciu. Nedodržanie formálnych aspektov práce zohľadňujem v hodnotení.   
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Myslíte, že sa v blízkej dobe legislatívne opatrenia súvisiace s kyberbezpečím nejako výrazne zmenia? 

Načrtinte svoju predstavu a svoj názor odôvodnite.  
5.2 

     

 
5.3 

     

 
5.4 

     

 
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

     

 
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


