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POSUDOK  

na habilitačnú prácu PhDr. Petra Veselého, PhD. 

s názvom  Manažment ochrany informácií 

 

Recenzovaná monografia s názvom Manažment ochrany informácií s ISBN 978-80-270-9014-

3 (online pdf), ISBN 978-80-270-9013-6 (CDROM,pf) v rozsahu 12,04 AH bola vydaná  v 

zahraničnom vydavateľstve TopSmart Business, Praha v roku 2020. Monografia je napísaná 

v slovenskom jazyku a je predložená ako habilitačná práca. 

 

Už samotný názov monografie vypovedá, že ide o oblasť manažérstva informácií,  

informačného manažment, či informačného riadenia, ktoré chápeme ako  transdisciplinárny  

súbor poznatkov, metód a odporúčaní systémových prístupov informatiky, ktoré pomáhajú 

vhodne realizovať informačné procesy manažérskeho konania a myslenia. Pričom manažment 

ochrany informácií je potrebné vnímať aj v medzinárodnom a európskom kontexte. Rýchly 

technologický rozvoj a globalizácia so sebou priniesli nové výzvy v oblasti ochrany informácií. 

Rozsah získavania a zdieľania a údajov rôzneho typu  sa výrazne zväčšil a z tohto dôvodu je 

nevyhnutné aj zabezpečiť relevantné nástroje ochrany informácií. 

Predmetom vedeckého bádania je podať rozbor a teoretické rozpracovanie problematiky 

ochrany informácií vo vzťahu k manažmentu a práci manažéra v oblasti bezpečnosti a ochrany 

informácií. 

 

Habilitačná práca je štruktúrovaná do siedmich kapitol. Z toho prvá kapitola je zameraná na 

všeobecnú teóriu manažmentu, na objasnenie základných pojmov informácia, dáta, informačné 

systémy a na možné prístupy manažérov k informačnej stratégii. Druhá kapitola práce uvádza 

problematiku sieťových protokolov. V tretej časti práce autor popisuje potencionálne hrozby 

z vonkajšieho a vnútorného prostredia, ako aj systém ochrany informácií. Autor v tejto časti  

okrem iného poukazuje aj na zneužívania cookies. Štvrtá kapitola práce je súhrnom možných 

príkladov ohrozujúcich bezpečnosť informácií ako napríklad vírusy, trójske kone, červy. 



V tejto časti autor uvádza aj rozsiahlu analýzu o sociálnom inžinierstve. Zameriava sa na útoky 

sociálneho inžinierstva, pričom popisuje konkrétne fázy. 

Súčasťou piatej kapitoly je analýza nástrojov na ochranu a bezpečnosť informácií, ako 

napríklad firewall, systémy detekcie prienikov, nástroje protokolovania alebo politika hesiel. 

Okrem iného objasňuje aj pojmy „etické hackovanie a etický hacker“, s ktorými sa stretávame 

v digitálnom priemysle. 

V šiestej kapitole práce autor analyzuje medzinárodnoprávny rámec týkajúci sa ochrany 

informácií. Zároveň venuje aj náležitú pozornosť právnej úprave na úrovni Európskej únie a to 

nariadeniu  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 

sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ( OJ L 119, 4.5.2016, 

p. 1–88). Sekundárna právna úprava vyznačujúca sa nadradenosťou nad vnútroštátnou právnou 

úpravou, ochranu fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov radí medzi 

základné práva človeka. Daná skutočnosť je ustanovená aj v článku 8 ods. 1 Charty základných 

práv Európskej únie  a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktoré 

ustanovujú, že :“každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.“ Autor síce 

uvádza niektoré inštitúty týkajúce sa ochrany osobných údajov, ale neuvádza presne ich odkazy 

na právne akty alebo dokumenty, ako napríklad pojem pseudonymizácia, ktorý je presne 

definovaný v článku 4 ods. 5  nariadenie 2016/679. (str. 108). Veci by prospelo, keby autor 

presne uviedol aj odkaz na  slovenskú platnú právnu úpravu, t. j. zákon č.18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý dosahuje  úplný 

stupeň zhody s nariadením 2016/679. 

Autor zároveň poukazuje aj na nevyhovujúcu právnu úpravu  EÚ vo väzbe na ochranu 

súkromia v sektore elektronických komunikácií a zmieňuje sa o pripravovanej právnej norme 

EÚ -  nariadenia o rešpektovaní súkromného života a ochrane osobných údajov 

v elektronických komunikáciách a o zrušení smernice 2002/58/ES (smernica o súkromí 

a elektronických komunikáciách) (str. 123), ktorého cieľom je ochrana základných práv a 

slobôd, najmä rešpektovanie súkromného života, dôvernosť komunikácií a ochrana osobných 

údajov v sektore elektronických komunikácií. 

V tejto kapitole mohol autor uviesť aj širšie súvislosti vo väzbe na súčasnú slovenskú platnú 

právnu úpravu, t.j. zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

Siedma kapitola práce obsahuje konkrétne fakty o využívajú digitálnych technológií v živote 

manažéra. Autor objasňuje podstatu veci elektronického podpisu v kontexte platnej právnej 



úpravy, zároveň objasňuje pojem obchodné tajomstvo vo väzbe na zákon č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj využívanie digitálnych technológií 

v rámci daňového konania. 

Kritické názory a vlastné  stanoviská uvádza autor v kapitole 7. 8  s názvom Dilema digitálneho 

života manažéra, kde kladie dôraz na bezpečnosť a obozretnosť pri využívaní digitálnych 

technológií.  

Autor v závere konštatuje, že ochrana informácií začína byť ťažiskovou činnosťou každého 

manažéra (s.160), s čím sa absolútne stotožňujem.  

 

Formálne a jazykovo čistý text dopĺňa niekoľko textových kondenzátov (obrázkov a tabuliek), 

ktorých výpovednú hodnotu by iste zvýšilo farebné prevedenie. Niektoré tabuľkové prehľady 

sú znázornené malým písmom, v dôsledku čoho sú ťažko čitateľné s porozumením (str.47 a str. 

48)Presvedčivosť úvah a konštatácií podporujú zmysluplne vybrané odkazy na množstvo 

bibliografických položiek, vrátane vlastných prác autora. Autor sa pridŕža odborných tvrdení 

pri formulácií objektívnych stanovísk. 

 

Po zhodnotení relevantných charakteristík posudzovanej habilitačnej práce, postupov, 

vedeckého prínosu a autorského vkladu,  môžem konštatovať, že úroveň spracovania svedčí 

o dobrom zvládnutí danej problematiky, keďže autor  na základe analýzy syntetizujúcimi 

postupmi a zovšeobecnením vyvodil aktuálne teoretické východiská súčasného stavu 

manažmentu ochrany informácií.  

 

Prínosom práce pre aplikačnú prax sú možnosti riešenia a manažmentu ochrany informácií 

vrátane podsystémov ako hardvérovej, programovej, personálnej, databázovej, komunikačnej 

a kryptografickej ochrany informácií. 

Spracovanie a argumentácie v habilitačnej práci sú založené na poznatkovej báze, ktorú tvorí 

domáca a zahraničná literatúra, ako aj právna úprava Európskej únie a iné relevantné 

dokumenty. 

Habilitačná práca je doplnená zoznamom publikačnej činnosti PhDr. Petra Veselého, PhD., 

kde celkový počet prác je 100,  z toho autor publikoval 4 vedecké články v  zahraničných 

karentovaných časopisoch. Na vedecké práce sú preukázateľné ohlasy v počte 218, z toho je v 

registrovaných citačných indexoch 36 ohlasov. Jeho pedagogická činnosť trvá od roku 2007.  

Bol vedúcim  viacerých  bakalárskych prác a diplomových prác.  

 



 

 

Predložená habilitačná práca  svojím vedeckým prínosom prispieva k rozvoju teórie 

manažérstva informácií a o ochrane informácií. Práca spĺňa kritériá kladené na habilitačné 

práce tohto druhu a na základe toho  

odporúčam 

prijať habilitačnú prácu PhDr. Petra Veselého, PhD. ako podklad pre habilitačné konanie za 

účelom udelenia vedecko-pedagogického titulu docent v odbore manažment. 

 

Otázky do rozpravy : 

1. Objasnite aké inštitúty poznáme týkajúce sa osobných údajov. 

2. Aké sú všeobecné zásady prenosu osobných údajov do tretej krajiny ( do nečlenského 

štátu Európskej únie) ? 

 

 

 

V Bratislave 1.6.2021                                                  prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD. 


