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 Diplomová práce 
VYBRANÉ DOPADY GDPR NA SUBJEKTY A SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Eliška Heisenbergerová 
 

Posudek vedoucího práce 
 
  

 Paní Eliška Heisenbergerová předložila diplomovou práci na téma „Vybrané dopady 
GDPR na subjekty a správce osobních údajů“, která je v rozsahu 55 stran textu a je rozdělena 
do sedmi kapitol, které jsou doplněny o úvod a závěr a cizojazyčné resumé. Za cíl práce si 
autorka zvolila „zjistit, jaké konkrétní dopady s sebou přinesla účinnost nařízení pro práva a 
povinnosti subjektů a správců osobních údajů a zhodnotit, zda se jedná o revoluci v právu 
osobních údajů v takové míře, za jakou byla považována během příprav na ni, zda obavy z 
účinnosti nařízení byly oprávněné a výše peněžních investic adekvátní.“ 

První dvě kapitoly jsou věnovány jednak vývoji ochrany osobních údajů a jednak popisu 
okolností a důvodů pro rekodifikace. Jedná se o popisné kapitoly, které jsou zpracovány 
z relativně malého množství zdrojů.  Třetí kapitola je věnována působnosti nařízení a čtvrtá pak 
definici základních pojmů.  

Pátá kapitola je pak věnována právům subjektů, kromě výčtů práv a jejich popisů 
obsahuje i tabulky s přehledem rozsahu jednotlivých práv. Na ní pak navazuje kapitola ohledně 
povinností zpracovatelů, která nejdříve obsahuje výčet zásada, kterými se činnost správců má 
řídit a následně pak rozebírá některé nově definované povinnosti.  

Poslední kapitola reaguje na situaci kolem pandemie COVID-19, kdy se autorka zabývá 
zejména projektem tzv. chytré karantény.  

Předložená diplomová práce je v rozsahu na samé hranici, který je příslušnou vyhláškou 
děkana dán pro diplomové práce, to by samo o sobě příliš nevadilo. Práce je vesměs popisná a 
postrádá analýzu dopadu úpravy osobních údajů na správce po účinnosti GDPR. Z toho 
hlediska je pak poměrně zásadní vyhodnocení cíle práce, kdy autorka v závěru konstatuje, že 
GDPR nezpůsobilo zásadní revoluci, čímž se vypořádala s výzkumnou otázkou. Bohužel 
v práci samotné pro tento závěr není mnoho opor. Práce postrádá vlastní myšlenky autorky a je 
vesměs kompilátem cizích myšlenek. Určitě kladně lze hodnotit zařazení kapitoly ohledně 
koronavirové pandemie, ale bohužel celé pojednání o chytré karanténě je pouze v rovině úvahy 
a popisu, nikoliv funkční analýzy.  

Práce vykazuje v systému THESES 6% shodu, kdy vedoucí práce provedl přezkum 
výsledků dle poskytnutého závěru a shledal, že nalezen shoda je buď v názvech právních 
předpisů nebo v přímých citacích z nich, které jsou v práci náležitě označeny.  Předložená 
diplomová práce je zpracována z přiměřeného množství pramenů, bohužel minimálně 
cizojazyčných, autorka pracuje správně s citační normou. Předložená diplomová práce Elišky 
Heisenbergerové splňuje minimální požadavky kladené na vědeckou práci a lze ji doporučit 
k obhajobě a v případě úspěšné obhajoby navrhuji práce stupněm dobře. 
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K obhajobě navrhuji autorce, aby se vyjádřila jednak k výsledku svého badání, tzn. aby 
zhodnotila skutečný dopad GDPR na správce osobních údajů, a to zejména s ohledem na dobu, 
po kterou je již nařízení v účinnosti. Dále pak, aby rozvedla svou úvahu ohledně možných 
dopadů tzv. chytré karantény na ochranu osobních údajů. 

 

 
 
V Praze dne 31. května 2020 
 

JUDr. Tomáš Pezl 
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