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 Disertační práce se týká mimořádně aktuálního tématu, které je předmětem zájmu 

Evropské unie, členských států EU a dalších mezinárodních organizací. Vhodně spojuje 

obecný výklad problematiky s její specifikací na pracovněprávní vztahy. Člení se na úvod, 

čtyři části, devět kapitol a závěr. Dále obsahuje seznam zkratek, použitých zdrojů a abstrakt. 

 

 Hlavním cílem práce je analýza ochrany osobnosti a osobních údajů 

v pracovněprávních vztazích, další cíle jsou uvedeny v úvodu a dále v jednotlivých částech či 

kapitolách. Patří k nim, mimo jiné, formulování vlastních návrhů de lege ferenda. Použitými 

metodami jsou především metoda deskriptivní, analytická a komparativní.  

 

Výklad se soustředí nejprve na vymezení pramenů práva, základních pojmů a 

souvislostí. Řazení pramenů je nestandardní, což sám doktorand uvádí a vysvětluje. Nicméně 

nepovažuji z pohledu právního za adekvátní začít výklad několika stěžejními zákony a 

v následující subkapitole doplnit do jedné skupiny Listinu základních práv a svobod 

s nařízeními a vyhláškami. Rovněž je třeba mít na paměti, že sekundární právo, tedy v daném 

případě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobním údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je vydáváno na základě 

zmocnění obsaženého v primárním právu EU. Proto ani zde opačné řazení nelze doporučit, 

byť se nejedná o zásadní problém.  

 

Část první obsahuje zamyšlení nad vazbou mezi právem na ochranu osobnosti, 

ochranou soukromí a ochranou osobních údajů též s přihlédnutím k judikatuře Evropského 

soudu pro lidská práva. K ní doktorand zaujímá vlastní postoj a na základě toho dále člení část 

druhou na ochranu osobnosti v pracovním právu a část třetí na ochranu osobních údajů 

zaměstnanců. V části čtvrté jsou probírány některé aplikační otázky a následuje zajímavý 



popis vybraných aspektů ochrany soukromí, respektive ochrany osobních údajů ve Finsku, 

Spolkové republice Německo, Belgii, Norsku a dalších státech. Na výše uvedené navazuje 

významná subkapitola zaměřená na návrhy de lege ferenda. Závěr stručně shrnuje obsah 

předchozích částí a poukazuje na nejdůležitější poznatky (lze však skutečně tvrdit, že ochrana 

osobnosti a ochrana osobních údajů představují „samostatná odvětví práva“?).   

 

Práce má logickou strukturu, ovšem zařazení shrnutí, které považuji za přínosné, 

působí poněkud nahodile, protože není obsaženo proporcionálně ve všech kapitolách (pokud 

to neodpovídalo záměru autora, možným řešením by bývalo např. souhrnné konstatování na 

konci jednotlivých částí). Velmi zajímavé a podnětné pojednání o relevantních právních 

úpravách ve vybraných členských státech Evropské unie, resp. Evropského hospodářského 

prostoru je dosti stručné.  

 

Z hlediska obsahu podává práce fundovaný a komplexní pohled na sledovanou 

problematiku, a to z pohledu právní teorie, českých, unijních a dalších pramenů práva a 

judikatury. Poznatky jsou formulovány na základě studia rozsáhlých zdrojů, na které je 

odkazováno pod čarou a jsou též uvedeny v závěrečném seznamu s řádným doplněním ISBN, 

popř. ISSN. Po stránce jazykové práce odpovídá požadavkům kladeným na vědecký text, 

překlepy nejsou zásadní. Pojednání splňuje rovněž formální požadavky, včetně rozsahu. 

 

Disertační práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu 

disertačních prací. 
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