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Posudek vedoucího práce 

  
1. Anglicky psaná diplomová práce Dany Marečkové analyzuje problematiku 
profilování osobních dat na různých internetových vyhledavačích a vůbec v on-line 
světě. Jde o problematiku dosti složitou a komplexní, která zatím není v české literatuře 
dostatečně zmapována. 

2. Po stránce formální nutno zdůraznit, že diplomová práce má standardní rozsah a 
formu: obsahuje padesát stran vlastního textu včetně téměř 80 poznámek pod čarou (plus 
české shrnutí, seznam literatury atp.). Diplomantka nejprve vysvětluje, co rozumí pod 
termínem profilování, v další části analyzuje, jaká rizika přináší profilování v online 
světě, dále vysvětluje právní úpravu v EU (včetně nedávno přijatého nařízení na ochranu 
osobních dat) a konečně možná technická a právní řešení tohoto problému.  

3. Nutno ocenit obsáhlý seznam literatury, většina prací je v angličtině, což je ovšem u 
této anglicky psané práce a s ohledem na nedostatek českých pramenů pochopitelné. Za 
plus posuzované práce považuji dobrou úroveň poznámkového aparátu a celkový 
erudovaný přístup autorky k analýze komplexních pojmů IT práva. Autorčina angličtina 
je na výborné úrovni.  

4. Po stránce obsahové zdůraznit, že diplomantka se úspěšně vypořádala s náročným 
tématem. Její vysvětlování komplexních technických otázek fungování internetových 
stránek a jejich interakce s daty vysílanými počítačem uživatele je velmi zdařilé. 
Troufám si říci, že by bylo vhodné části této diplomové práce přeložit a opublikovat 
v některém českém právnickém časopise.  

5. Nedostatkem práce, který jsem autorce již ústně vytknul, je poměrně vysoká míra 
popisnosti a nedostatek filozofického nadhledu k problematice ochrany soukromí 
v internetovém věku. I z tohoto důvodu formuluji následující dotaz pro ústní obhajobu: 
Jaký význam přikládá autorka ochraně soukromí v době Facebooku, Twitteru a obecně 
sociálních sítí ? Proměnil se v souvislosti s tím význam samotného pojmu soukromí ?  

6. Na závěr konstatuji, že diplomová práce bezesporu splňuje všechny podmínky pro 
její úspěšné obhájení. 

V Praze dne 7. června 2016  

      Zdeněk Kühn 


