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1. Aktuálnost (novost) tématu: Velmi aktuální a nové téma, kterému je v zahraničí věnována
značná pozornost v souvislosti nejen se samořiditelnými automobily, ale obecněji s rozvojem IT
a automatizaci řady procesů, dosud vykonávaných lidmi. Je třeba poznamenat, že dosud není
široce akceptovaná jediná teorie odpovědnosti umělé inteligence.
2. Náročnost tématu na:
- teoretické znalosti – byly potřeba podrobnější znalosti především trestněprávní, ale i
civilněprávní a administrativněprávní;
- vstupní údaje a jejich zpracování – autor vyhledal a zpracoval přiměřené množství údajů;
- použité metody – odpovídají tématu.
3. Formální a systematické členění práce:
- v souladu s opatřením děkana č. 17/2017 (čl. 18 až čl. 20 a přílohou č. 2)
4. Vyjádření k práci: Předložená práce představuje vhodné zpracování tématu na úrovni splňující
požadavky na závěrečnou práci. Za její přednost považuji snahu o pojmenování fenoménu
odpovědnosti umělé inteligence, jakož i vyjádření vlastních odůvodněných názorů diplomanta.
5. Kritéria hodnocení práce:
- splnění cíle: Diplomant si za cíl vytkl celkový vhled do problematiky trestní odpovědnosti
umělé inteligence, jakož i úvaha nad případným vývojem v této oblasti, ale také zhodnocení
trestní odpovědnosti osob za umělou inteligenci. A položil si následující otázky: 1) Kdo je
trestně odpovědný za jednání umělé inteligence? 2) Je současná právní úprava schopna reagovat
na kriminalitu páchanou umělou inteligencí? Cíl to je poměrně ambiciózní, dosaženo ho
v zásadě bylo.
-

samostatnost při zpracování tématu (včetně zhodnocení práce z hlediska plagiátorství):
Systém pro kontrolu před plagiátorstvím Theses.cz vykazuje několik stovek podobný
dokument s mírou podobnosti nižší než 5 %. Systém Turnitin vykazuje celkovou shodu 29
%, v jediném dokumentu max. 8 %. Vyšší míra shody je v citacích rozhodnutí a zčásti i děl
jiných autorů, vždy však řádně ocitované. Míra citací není excesivní.
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-

logická stavba práce: Práce má logickou strukturu. Po objasnění základních pojmů (pojem
umělé inteligence a její typy; pojem trestní odpovědnosti) je jádrem práce pojednání o
trestní odpovědnosti samotné umělé inteligence. Úvod je představením tématu, v němž autor
popisuje, čím se bude zabývat a také si vytyčuje cíl a pokládá výzkumné otázky. Závěr je
shrnutím stěžejních myšlenek a odpovědí na v úvodu položené otázky. Pozoruhodný je
názor autora na vytvoření „vedlejšího“ trestního zákona, přičemž by dopadal na následky
způsobené umělou inteligencí.

-

práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací: Citace literatury jsou
standardní, v přiměřeném rozsahu. Oceňuji využití cizojazyčných zdrojů.

-

hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): Diplomant téma popisně pěkně
zpracoval. Pojmenoval stěžejní problémy související s odpovědností umělé inteligence.
Práce však není jen deskriptivní, neboť diplomant vyjadřuje své názory na zkoumanou
problematiku, které se snaží odpovídajícím způsobem argumentačně podpořit.

-

úprava práce (text, grafy, tabulky): Text je přehledný. Tabulky a grafy nebyly využity,
což souvisí s tématem práce.

-

jazyková a stylistická úroveň: Dobrá, bez zjevných překlepů a chyb. Stylisticky je práce
na dobré úrovni.

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě.
7. Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně)
8. Otázky k zodpovězení při obhajobě:


Představte svůj návrh na „vedlejší“ trestní zákon v návaznosti na teorie o
odpovědnosti umělé inteligence.

V Praze dne 3. května 2020

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.
vedoucí práce
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