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I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           
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O) Přístup autora k řešení problematiky práce              

P) Celkový dojem z práce               
 

 

Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno              

Posouzeno - podezřelá shoda          

   

 

 

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:2     dobře  

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Předkládaná práce se zabývá dopady nařízení GDPR na organizace, které se účastnili dotazníkového 

šetření autorky. Cílem práce je porovnat očekávání před zavedením GDPR a rok po jeho platnosti. 

Kvalita práce je snížena překlepy a nepřesnostmi v práci, například seznam zkratek. Celkově se jedná 

o průměrnou práci na dané téma, kterou hodnotím mezi dobře a velmi dobře, kdy finální rozhodnutí 

nechám na komisi na základě obhajoby práce. .  
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  

   klasifikačního stupně.  
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

Posudek 2x oboustranně vytiskněte, podepište (modrým perem) a odevzdejte na sekretariát KPM FEK ZČU  

do 20. 5. 2019.  
  

Nově:  

Posudek zašlete mailem na zuzkam@kpm.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru BP nebo DP_příjmení 

studenta_OP. Pdf (příklad: DP_Xaver_OP.pdf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

Na straně 48 mluvíte o porovnání očekávané doby se skutečnou a odkazujete na obrázek č. 9, kde 

uvádíte, že nejdelší dobu přípravy očekávali velké podniky, ovšem toto není z obrázku patrné. Prosím 

vysvětlete.  

Je možné říci, zda podniky investovali do GDPR odpovídající částku, případně provedla by se s 

nynějšími zkušenostmi implementace GDPR jinak?                 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 2.5.2019        Podpis hodnotitele  
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