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HODNOCENÍ   BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

Akademický rok 2018/2019 

Jméno studenta:  Aneta Vašáková 

Studijní obor/zaměření:  Podniková ekonomika a management 

Téma bakalářské práce:  Problematika GDPR ve vybraném subjektu  

 

Hodnotitel – vedoucí práce:  Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D. 

 

Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 

A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou             

O) Přístup autora k řešení problematiky práce              

P) Celkový dojem z práce                
 

 

Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství
1
: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:
2
     velmi dobře   

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:
3
 

 

Hlavním cílem předložené bakalářské práce bylo zhodnotit dopady GDPR na příkladu konkrétního 

subjektu a stanovit případná doporučení tohoto nařízení pro daný subjekt do budoucna. Autorka práce 

též definovala několik otázek, na které mělo být díky zpracování bakalářské práce zodpovězeno.  

Cíle práce bylo dosaženo, otázky byly zodpovězeny. 

Autorka logicky nastavila návaznost jednotlivých částí bakalářské práce. V teoretické části práce 

vychází zejména z primárních zdrojů, tedy nařízení GDPR, a dalších odborných zdrojů. Praktická 

aplikace byla prováděna na subjektu poskytujícím zdravotní služby. 
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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 odevzdejte oboustranně vytištěný a podepsaný  na sekretariát KFU, FEK ZČU do 20. 5. 2019. 
Nově: Posudek zašlete emailem na: bultasov@kfu.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru  

 BP nebo DP_příjmení studenta_VP.pdf (příklad: DP_Xaver_VP.pdf).  

 

Práce celkově působí velmi dobrým dojmem, občas se však vyskytují drobné nedostatky či některé 

pasáže mohly být blíže specifikovány. Na základě uvedeného doporučuji bakalářskou práci k obhajobě 

a navrhuji klasifikovat stupněm "velmi dobře".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě
4
: 

 

V kapitole 8.6 navrhujete metodické postupy pro zpracování osobních údajů. Jistě by se daly najít i 

další oblasti, kde by bylo třeba specifikovat postupy, procesy. Jaké další oblasti by daná instituce 

mohla do budoucna takto zpracovat? 

Ovlivnilo GDPR též smlouvy s dodavateli aj.? 

Jak se liší z hlediska ochrany osobních údajů instituce poskytující zdravotní služby od jiných institucí, 

například výrobních podniků? 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 6. 5. 2019        Podpis hodnotitele  
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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 odevzdejte oboustranně vytištěný a podepsaný  na sekretariát KFU, FEK ZČU do 20. 5. 2019. 
Nově: Posudek zašlete emailem na: bultasov@kfu.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru  

 BP nebo DP_příjmení studenta_VP.pdf (příklad: DP_Xaver_VP.pdf).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


