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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Zvolené téma je vysoce aktuální, jedná se o jeden z institutů souvisejících s ochranou práv 

zaměstnanců  

 

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

metody 

 

Téma je náročné na teoretické znalosti, autor tyto znalosti jednoznačně prokázal 

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Zvolená struktura práce je plně vyhovující, úsporná a přitom stále přehledná a čtivá. 

 

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 

diplomant zpracoval práci samostatně, téma se 

mnou konzultoval, mé připomínky do textu práce 

diplomové práce částečně zapracoval 

Logická stavba práce byla zvolena klasická metoda zpracování diplomové 

práce 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

ke zpracování tématu bylo využito více než 

dostačující množství odborné literatury; autor 

vhodně pracuje s literaturou a řádně cituje použité 

prameny i judikaturu 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

autor analyzuje zvolé téma dostatečně, dochází 

k podnětným závěrům, vyzdvihuji hloubku analýzy 

pojmu soukromí z hlediska mezinárodní i národní 

úpravy a judikatury (např. str. 9 diplomové práce a 

násl.). Praktické souvislosti zvoleného tématu však 

autor vzhledem k urychlenému konci prací na 

zvoleném tému musel předčasně ukončit, což se 

negativně projevilo na kvalitě práce. 

 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

práce neobsahuje grafy ani tabulky. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň práce je dobrá  

 



  

5. Připomínky a otázky k odpovězení při obhajobě 

 

Nemám zásadních připomínek. K těm dílčím dodávám. Jak jsem autorovi již sdělil, 

vzhledem ke zvolenému rozsahu prací a disponibilnímu času musel selektivně přistoupit 

k výzkumu, což se negativně projevilo i na samotné práci. Práce příliš často zůstává na 

povrchu problémů a nejde do adekvátní hloubky zkoumaného problému. Analýza 

trestněprávního a administrativního hlediska je příliš zjednodušená (str. 16 a násl. 

diplomové práce). O tvůrčím přístupu autora se tak dá nakonec toho říci velmi málo. 

 

V práci jsme nenašel odpověď, zda je nutno k pořízení obrazového záznamu zaměstnance 

z instalovaného kamerového systému potřeba jeho souhlas (str. 49 a násl. diplomové 

práce).  

 

Kandidátovi pokládám následující otázky:  

 

Je stát povinen vůči svým státním zaměstnancům ve služebním poměru postupovat stejně, 

jako ukládá zaměstnavatelům v ust. § 316 zákoníku práce? Jde mi o povinnost České 

republiky kontrolovat státní zaměstnance při práci na počítači, zda neplýtvají státními 

prostředky. 

 

Potřebuje zaměstnavatel k internímu vyšetřování potenciální trestné činnosti svých 

zaměstnanců jejich souhlas? Je zaměstnavatel zaměstnance o tom, že bude jejich 

potenciální trestnou činnost vyšetřovat poučit? 

 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Doporučuji práci k obhajobě před příslušnou 

komisí pro státní zkoušky  

Navržený klasifikační stupeň Velmi dobře 

 

 

V Praze dne 15.5.2019 
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