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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, autorka tyto znalosti jednoznačně prokázala 

 

3. Formální a systematické členění práce 

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

 

4. Vyjádření k práci 

Práce splňuje požadavky kladené PF UK na zpracování diplomových prací. 

 

Dle protokolu o vyhodnocení podobnosti práce ze dne 29.10.2021 se na 9801 stranách 

identikovala míra podobnosti u cca. 700 dokumentů pod hranicí 5 %, což odpovídá tématu 

práce, shodnosti základů právní úpravy a citacím zdrojové základní literatury. Program 

„turnitin“ identifikoval souhrnnou podobnost ve výši 30%, jedná se však o agregovaný údaj, 

když u jednotlivých dokumentů nepřevyšuje podobnost 12 %. Bohužel nicméně tento 

poslední údaj se týká „dspace.prf.cuni.cz“, kde jsou uloženy všechny diplomové práce. 

S ohledem na první protokol nicméně docházím k zvěru, že podobnsot je dána shodností 

citované základní právní úpravy. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce práce splnila vytyčené cíle 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

diplomantka zpracoval práci samostatně, téma se 

mnou nekonzultovala, což odpovídá mé pozici 

oponenta práce 

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; autorka 

vhodně pracuje s literaturou a řádně cituje použité 

prameny i judikaturu 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

autorka analyzuje zvolé téma dostatečně, dochází 

k podnětným závěrům, vyzdvihuji hloubku analýzy 

co je sociální síť a svobody zaměstnance projevovat 

svůj názor z hlediska hisorické úpravy i z hlediska 

mezinárodní i národní judikatury. Zde navíc autorka 

provedla samostatný výzkum. Zvlášť pozitivně 



  

kvituji citaci zahraničních judikátů na str. 41 a násl. 

diplomové práce 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

vyhovující, výklad není doprovázen grafy ani 

tabulkami, to je ovšem u tohoto tématu obvyklé; dílčí 

gramatické chyby 

Jazyková a stylistická úroveň velmi dobrá, autorka těží ze svého již dosaženého 

vzdělání a praxe v oboru 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Nemám zásadních připomínek. K těm dílčím dodávám. Vzhledem ke skutečně tvůrčímu 

přístupu diplomantky k práci jako celku vytýkám, že autorka podcenila smysl závěru 

v kvalifikační právi, když nezmiňuje výsledky svého výzkumu a pouze obecně shrnuje téma. 

Doporučení autorky ohledně zlepšení právní úpravy tak působí až nemístně, pokud si čtenář 

nepřečte též zbytek práce, a to zejména pasáže na str. 41 a násl. diplomové práce. 

Autorka pochopitelně nemůže vědět, že případy tzv. „Facebook Fired“ jsou již projednávány 

před soudy České republiky. Jedná se vesměs zatím o rozhodnutí soudů prvního stupně, 

proto je obtížné odhadnout právní názory vyšších instancí. 

Na rozdíl od autorky zastávám skutečně názor, že zaměstnavatel by neměl být vtažen do 

diskuzí vedených zaměstnance ohledně smrti osob určité národnosti či o zničení určitých 

států (hate speech). Smysl zaměstnavatele je dosahovat svých cílů, u podnikatelských 

subjektů dosáhnout zisku a práci zaměstnance si zaměstnavatel kupuje s tím, že nebude 

muset řešit politické postoje daného zaměstnance.  

Autorka může mít pochopitelně jiný názor a možná i její názor uvedený v předmětné práci 

správný a bude potvrzen soudy vyšší instance, přesto jsem v práci nenašel oporu pro řešení 

případů dle stávající úpravy, kdy „hate speech“ zaměstnance zaměstnavateli škodí. Narážím 

tím na konkrétní případ, který české soudy ještě nerozhodly, jde o situaci, kdy zaměstnavatel 

dodává zboží státu Israel, přičemž jeho muslimský zaměstnanec na FB vyjádřil 

předvídatelný názor, a to obrázkem, na kterém byla na pozadí požáru vyfoceno dítě zahalené 

do palestinské vlajky. 

Navrhuji, aby proto kandidátka odpověděla na následující položené otázky: 

1) Je zaměstnavatel oprávněn propustit zaměstnance pro to, že jeho obchodní partner je 

pohoršen příspěvky zveřejněnými tímto zaměstnancem na FB?  

2) Lze skončit služební poměr s příslušníkem armády ČR, který se vyfotí s uniformou 

pozměněnou tak, že na uniformě, konkrétně na přilbě má vyobrazený znak zkřížených 

ručních granátů? Pro pochopení situace dodávám, že se jedná o znak připomínající 

protipartizánské jednotky Strumbrigade Dirlewanger, která byla nasazena ke konci Ii. 

sv. války posléze jako 36. divize pancéřových granátníků zbraní SS.    

 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Doporučuji práci k obhajobě před příslušnou 

komisí pro státní zkoušky 

Navržený klasifikační stupeň Výborně  

 

V Praze dne 24.11.2021 

 
_________________________ 

doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 



  

oponent DP 


