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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Autor si zvolil téma, které v pracovněprávní teorii není nové, jde však o téma aktuální 
zejména s ohledem na vývoj legislativy a judikatury.  

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 
 
Téma lze hodnotit jako středně náročné z hlediska teoretických znalostí. Autor nastudoval 
dostatečný počet zdrojů a s těmito zdroji adekvátně pracuje.  

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Zvolená struktura je vhodná, části práce na sebe logicky navazují.  

 
4. Vyjádření k práci 

 
Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíl práce byl dle názoru oponenta splněn.  
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Oponentovi nejsou známy žádné důvody, které by 
zakládaly pochybnosti o samostatnosti autora při 
zpracování tématu.  

Logická stavba práce Stavba práce je logická a přiměřená jejímu formátu.  
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autor pracuje s dostatečným množstvím zdrojů 
včetně relevantní judikatury.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Je škoda, že autor téměř dvě třetiny práce věnoval 
úvodním kapitolám, které jsou víceméně popisné a 
rekapitulují příslušnou právní úpravu. Velmi 
zajímavou se práce stává až ve čtvrté kapitole. 
Autorovi tak na analýzu tématu zbyl omezený 
prostor, což v některých případech vede k přebírání 
již publikovaných názorů (stanoviska ÚOOÚ, 
judikáty) bez jejich kritické analýzy.  
 
Klíčovou část diplomové práce přesto hodnotím 
jako kvalitní. Autor v práci rozebírá jednotlivé 
formy sledování zaměstnanců a analyzuje praktické 
aspekty jejich právní úpravy. Práce je zajímavá a 
přínosná a byť by k některým závěrům byla možná i 
širší diskuse, jsou autorovy závěry smysluplné a 
odůvodněné. V práci nenacházím zásadnější věcně 



  

nesprávné informace.  
 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

K úpravě práce nemám žádných připomínek.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň práce je dobrá a práce 
je psána čtivě, jen zcela ojediněle jsem si v práci 
všiml překlepů.  

 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

S ohledem na výše uvedené mám za to, že 
předložená diplomová práce splňuje všechny 
podmínky k obhajobě.  
V rámci rozpravy o diplomové práci navrhuji, 
aby se diplomant vyjádřil k následujícím 
otázkám:  

1) Jaký je vztah mezi § 316 odst. 1 ZP a § 
316 odst. 2,3 ZP? Musí zaměstnavatel, 
který kontroluje dodržování zákazu 
používání pracovních počítačů pro 
surfování za soukromými účely, splnit 
podmínky uvedené v § 316 odst. 2, 3 
ZP?  

2) Zaměstnavatel má podezření na 
korupční jednání jednoho ze svých 
zaměstnanců. Může zaměstnavatel 
v takovém případě provést kontrolu 
emailů zaměstnance, spočívající 
v prohledání emailové schránky na 
určitá klíčová slova a následném 
pročtení takto nalezených e-mailů 
pověřenou osobou?  
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