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1. Aktuálnost (novost) tématu:
Téma práce lze hodnotit jako vhodné ke zpracování, neboť se jedná o téma nové,
kontroverzní a vysoce aktuální, kterému není v kvalifikačních pracích věnována náležitá
pozornost. Ostatně ani v odborné literatuře obecně. Každopádně je výzvou zpracovat téma,
u kterého není zřejmé, zdali vůbec jeho název může být naplněn, nebo může být naplněn
pouze skrze další osoby na celém procesu umělé inteligence se podílející.
2. Náročnost tématu na:
- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti zejména trestního práva, ale vzhledem ke
specifičnosti tématu i mimotrestních právních disciplín,
- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomant vyhledal vzhledem k tématu dostatečné
množství informací, které následně vhodně zpracoval,
- použité metody – odpovídající tématu, užita klasická analyticko-syntetická metoda.
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 zvoleného tématu. Diplomovou práci lze
hodnotit jako velmi pěknou. V práci je vidět snaha o analytický přístup k tématu, které je
samo o sobě dosti náročné na zpracování, a to jednak z hlediska jeho netradičnosti, tak
z hlediska specifičnosti. Meritum práce se nachází v kapitole třetí, ve které autor prezentuje
teoretické modely, které se snaží projektovat na možnostech právního řádu. Je třeba ocenit
skutečnost, že autor přistupuje k tématu kritickým způsobem a předkládá vlastní názor.
5. Kritéria hodnocení práce:
- splnění cíle:
Autor v úvodu práce explicitně stanovil její cíl na s. 3: „přinést 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.“
Vzhledem ke struktuře a zejména obsahu předkládané práce jej lze považovat za splněný.
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samostatnost při zpracování tématu (včetně zhodnocení práce z hlediska plagiátorství):
Diplomant správně cituje jiné autory, z hlediska případného plagiátorství k práci nelze mít
dle oponentovi dostupných poznatků připomínky. Kontrola v aplikaci Turnitin ukázala
bezproblémové výsledky.
logická stavba práce:
Diplomant předložil logicky strukturovanou práci, která je vhodně systematicky členěna.
Autor postupuje od obecného ke konkrétnímu. Po úvodní a pojmoslovné kapitole následují
stěžejní části práce zaměřená jednak na trestní odpovědnost a její zakotvení v právním řádu
a pak specificky na trestní odpovědnost umělé inteligence, přičemž autor rozlišuje přiléhavě
trestní odpovědnost umělé inteligence a pak těch, kteří za ní stojí. Závěr práce je pak
hezkým zhodnocením celého tématu a předkládaných poznatků.
práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací:
Autor užil vzhledem k tématu dostatečné množství zdrojů, cizojazyčné zdroje jsou užity též,
V práci jsou užity rovněž elektronické zdroje. Citace jsou standardní a lze je hodnotit jako
vyhovující.
hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu):
Diplomant předložil práci, která vhodně popisuje a analyzuje téma, které je stále částečně
z oblasti science fiction, ale neudržitelně se blíží do praxe a je třeba zvolit způsob jak s ním
naložit. Pozitivem je předkládání vlastních odůvodněných názorů. Je vidět pečlivý a
promyšlený přístup k psaní práce.
úprava práce (text, grafy, tabulky):
Práce je graficky přehledná. Neobsahuje grafy či tabulky, což vzhledem k tématu je
přirozené a není nikterak na škodu.
jazyková a stylistická úroveň:
Na velmi dobré úrovni. Práce je čtivá a neobsahuje gramatické chyby.

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


Jaké tresty mohou hrozit trestně odpovědné umělé inteligenci?

V Praze dne 7. května 2020

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
oponent práce
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