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doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. 

 

 CEMI MBA Studies s. r. o.; AMBIS Vysoká škola 

 

1. červen 2021 

 

OPONENTSKÝ POSUDEK 

 

ke jmenování PhDr. Petra Veselého, PhD., pedagogického pracovníka 

Katedry informačných systémov Fakulty managementu, Univerzity Komenského  

v Bratislave, docentem v oboru managementu 

 

 K vypracování posudku byly využity následující podklady: 

 

• životopis PhDr. Petra Veselého, PhD.; 

• seznam publikační činnosti PhDr. Petra Veselého, PhD.; 

• přehled pedagogické činnosti PhDr. Petra Veselého, PhD.; 

• přehled projektů a grantů se zapojením PhDr. Petra Veselého, PhD.; 

• přehled ohlasů a dalších aktivit ve vztahu k činnosti PhDr. Petra Veselého, PhD.; 

• habilitační práce (Manažment ochrany informácií). 

 

Uchazeče lze bezesporu charakterizovat jako je zkušeného pedagoga, což dokumentují 

výše uvedené předložené materiály (vyučovací/přednášková činnost, vedení a oponování 

širokého spektra studentských prací). V pedagogické činnosti se odráží jeho zkušenosti  

z praxe. Předloženou publikační a vědeckovýzkumnou činnost uchazeče je třeba hodnotit 

rovněž velmi pozitivně. Související výstupy rozhodně splňují příslušná kritéria, včetně 

statistiky ohlasů. Uchazeč výsledky své vědecko-výzkumné činnosti intenzivně a akademicky 

relevantním způsobem publikoval v domácím i zahraničním prostředí. 

Vědecký a odborný přístup uchazeče k řešení pedagogických, publikačních 

a vědeckovýzkumných otázek je zcela určující pro využitelnost jeho výstupů v teorii i praxi. 

Pozitivně hodnotím to, že uchazeč podle mého názoru cílevědomě usiluje o to, aby výsledky 

jeho dosavadní odborné/vědecké práce byly publikovány, a tak dostupné dalším kolegům, 

studentům a nejširší zájmové veřejnosti. Těžiště vědecké i pedagogické práce uchazeče 

rezonuje a koresponduje s tématem jeho habilitační práce, která byla rovněž publikována, 

jako odborná monografie. 

 

Habilitační práce: Manažment ochrany informácií, 2020, ISBN 978-80-270-9014-3. 

192 stran, z toho 29 stran seznamu literatury. 

 

Autor definuje důležitost tématu, polemizuje svým způsobem s možnými, nakolik již 

menšinovými, názory, že management informací nemusí být důležitou disciplinou. Plošná 

„informatizace“ společnosti je na vzestupu ve všech ohledech. 

Definování stěžejních pojmů je koncipováno naprosto korektně. Jsme vedle toho 

svědky zúžení obecnější pojmů ve vztahu k tématu monografie. Standardy se ve sledované 

oblasti v čase vyvíjí a nároky rostou, což monografie rovněž plasticky demonstruje. 

Na vhodných místech jsme svědky aplikace dosavadních zjištění a popsaných jevů do 

praxe (1.6 a 1.7). 

V textu je použita i názorná infografika, s dominancí v kapitole 2 (nakolik použité 

ilustrace by mohly být někdy zřetelnější). 

Typologie hrozeb a výzev (kapitola 3 a 4) je rovněž naprosto korektní, za využití 

nejnovějších trendů a praktických příkladů, dokonce včetně skriptu (s. 41-45, což by bylo 

vhodnější zřejmě směřovat do přílohy monografie). 
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Zcela pozitivně hodnotím i kapitola k tématu spektra protiopatření ve vztahu 

k identifikovaným výzvám (kapitola 5). 

Co se týče kapitoly 6 (právní rámec problematiky), dávám na zvážení, zda by nemohla 

být víc vpředu textu, nakolik to není popis právního rámce v tradičním smyslu slova, ale spíše 

legislativní reakce a nadstavba vůči dosavadnímu textu (a bez něj by byla hůře srozumitelná). 

Pasáž obsahuje výklad k nadnárodním předpisům (velký rozsah věnovaný tématu GDPR,  

e-Privacy a souvisejícím, včetně svého druhu kasuistiky) a příklady zahraničních řešení, 

včetně České republiky – a včetně predikce dalšího vývoje. 

Samostatně cenná je kapitola 7, orientovaná na člověka, managera, nakolik dávám na 

zvážení podkapitoly 7.2 a 7.3 orientovat spíše mezi právní předpisy. 

Seznam použité literatury je robustní, včetně významného podílu jinojazyčných 

zdrojů. 

Pokud je třeba zmínit drobná formální negativa práce, pak například nepřiléhající 

závorky (které nicméně mohou souviset s požadavky vydavatele publikace), případně lze 

uvažovat o tom, zda definici umělé inteligence (s. 127) neuvést v textu více vpředu. 

 

Co se týče vědeckého přínosu předložené práce, je třeba zmínit, že se nejedná 

o typickou akademickou monografii, ale spíše o funkční syntézu témat, což však není 

v žádném případě kritika. Nenacházíme zde jednoznačný cíl či vědecké metody. Autor zde 

spíše průběžně nastoluje originální provokativní otázky ve vztahu ke zvolené problematice, 

celá materie je integrálně plasticky uchopena. 

Co se týče pedagogicko/vzdělávacího přínosu práce, tento aspekt je podle mého 

názoru neoddiskutovatelný, přinejmenším z hlediska vzdělávání managerů. Práce je 

koncipována srozumitelně a je obecně využitelná. 

 

NÁVRHY OTÁZEK PRO POTŘEBY OBHAJOBY 

 

Podle jakých kritérií je text dělen do kapitol 3 a 4? 

 

Jakým způsobem hodnotí výzvy v oblasti informační bezpečnosti nejnovější výstupy 

Europolu (SOCTA 2021), nejenom v souvislosti s pandemickou situací? 

 

Jakým způsobem se vyvíjí téma autonomních vozidel, v jaké zemi jsme svědky 

nejdramatičtějšího vývoje co se týče změn souvisejícího právního rámce? 

 

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 

 

Uchazeč úrovní pedagogické i vědecké práce jakož i dalšími prezentovanými 

odbornými aktivitami a výstupy v plném rozsahu splňuje kritéria habilitačního řízení za 

docenta v rámci Univerzity Komenského v Bratislavě. 

 

 

V Praze, 2. VI. 2021 

 

  


