
Posudek vedoucího diplomové práce:   

Zásah do základních lidských práv hromadným sledováním 

(Jakub Kousal) 

 

Předložená práce má rozsah zhruba 100 normostran vlastního textu včetně 182 poznámek 

pod čarou, což odpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce, resp. je podstatně 

přesahuje. Vedle úvodu a závěru je členěna do tří kapitol, které se věnují nástrojům 

hromadného hodnocení ve Spojených státech, Evropské unii a České republice. 

Již v úvodu si diplomant vytyčuje cíl své práce, kterým je „posoudit, zda došlo či dochází k 

protiprávnímu zásahu do základních lidských práv některými z těchto nástrojů hromadného 

sledování“ (str. 1). Metodou, kterou používá k zodpovězení této otázky, je aplikace testu 

proporcionality na jednotlivé nástroje, které jsou k hromadnému sledování používány. Po 

jejich podrobném rozboru pak v práci v zásadě dochází k závěru, že se v kolizi mezi právem na 

soukromí a veřejným zájmem na veřejné bezpečnosti kyvadlo vychýlilo příliš, jinými slovy že 

většina těchto nástrojů neobstojí v třetím kroku testu proporcionality, protože by stačilo 

použít měkčí nástroje, které jsou sice (o něco) méně efektivní v dosahování cíle, ale (výrazně) 

méně zasahují do práva na soukromí. Tento závěr může nepochybně být předmětem legitimní 

diskuse (jak už to u závěrů ve třetím kroku testu proporcionality bývá), ale mám za to, že jej 

diplomant řadou důležitých argumentů, čímž jej učinil dobře hájitelným. 

Práce vznikala v poměrně dlouhém časovém úseku, ale diplomant ji se mnou opakovaně 

konzultoval, takže měl-li jsem nějaké připomínky, sdělil jsem mu je průběžně a výsledná 

podoba práce je reflektuje. Pozitivně hodnotím, že se tak stalo i v případě připomínek 

zásadnějších, které směřovaly k podstatě testu proporcionality: přestože se to týkalo metody 

zpracování, nikoliv samotného předmětu jeho zájmu, diplomant investoval potřebné úsilí, aby 

si dostudoval potřebné teoretické základy, a následně svůj přístup upravil, byť za cenu jistého 

přepracování již hotového textu. To činí můj úkol při psaní tohoto posudku současně snazším 

(není mnoho co dodat) i obtížnějším (není mnoho co dodat). Za silné stránky práce považuji 

zejména originalitu tématu v českém kontextu, slušnou citační kulturu, relativně rigorózní 



metodologický přístup a také myšlenkový vklad autora (popisné pasáže střídá s vlastními 

úvahami a hodnocením).  

Diplomant ve své práci hodnotí také českou úpravu „data retention“, jejíž ústavnost byla 

v mezidobí přezkoumána také Ústavním soudem (srov. zamítavý nález ÚS sp. zn. Pl. ÚS 45/17). 

Pro účely ústní obhajoby se proto nabízí otázka, jaký je diplomantův postoj k argumentaci 

obsažené v tomto nálezu (byť lze leccos dovodit z práce samotné). 

Závěrem bych rád konstatoval, že práci považuji za zdařilou po formální, jazykové i 

obsahové stránce a autor podle mého názoru prokázal, že má schopnosti, znalosti i dovednosti 

nezbytné k odborné práci. Celkově tedy docházím k jednoznačnému závěru, že práce je 

způsobilá k obhajobě, ke které ji vřele doporučuji, a pokud diplomant i v jejím průběhu potvrdí 

své kvality, předběžně ji navrhuji hodnotit stupněm výborně. 
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