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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Problematika ochrany osobních údajů v pracovněprávních vztazích je trvale aktuální. 

Příčinou je mj. neustálý vývoj způsobený dotvářením právní úpravy prostřednictvím 

výkladových vodítek a stanovisek Evropského sboru pro ochranu osobních údajů, stejně jako 

Úřadu pro ochranu osobních údajů. Stejné platí i o rozhodovací praxi Soudního dvora EU.  

 

To stejné platí i pro problematiku sledování zaměstnanců, jejíž dílčí posuny jsou vedle 

uvedeného v předešlém odstavci zapříčiněny i vývojem aplikační praxe oblastních 

inspektorátu práce.  

 

Lze tedy konstatovat, že autor zvolil téma aktuální a praktické, které je z hlediska aplikační 

praxe přínosné.  

 

 

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

metody 

 

Pokud je materie analyzována do hloubky, včetně související judikatury a metodických 

doporučení, a jsou-li formulovány komplexní závěry, včetně úvah de lege ferenda, a jsou-li 

tyto v odpovídající hloubce argumentovány, jde o téma náročné jak z hlediska 

předpokládaných teoretických znalostí a vstupních informací, tak z hlediska jeho zpracování 

a použitých metod.  

 

Nabízeného potenciálu autor s ohledem na typ kvalifikační práce ještě v potřebné míře 

využil.  

 

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Systematika členění práce se nezdá být zcela logická. Není například jasné, proč je zvláštní 

kapitola věnována DPIA; nelze se ubránit dojmu, že důvodem může být mj. zajistit 

dostatečný rozsah práce.  

 

 

4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr práce odpovídajícím způsobem zpracován 

 

Autorovi se vytyčený cíl v ještě potřebné míře podařilo naplnit.  

 



  

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Autor vytyčené cíle ještě v potřebné míře v zásadě 

naplnil.  

 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Autor s vedoucím bezmála před čtyřmi lety konzultoval 

pouze předpokládaný obsah práce. Následně s vedoucím 

práci nijak nekonzultoval.  

 

K práci byly vyhotoveny protokoly o shodnosti práce 

s jinými pracemi a dokumenty.  Zpravidla je vykazována 

shodnost/podobnost s informačními zdroji, které 

odkazují na právní úpravu – v řadě případů se protokol 

odkazuje na dikci právních předpisů, které autor v práci 

cituje, resp. s nimiž autor v práci dále pracuje. 

Nezanedbatelnou měrou je vykazována shodnost 

s materiály na stránkách Úřadu pro ochranu osobních 

údajů. Stejné platí o podobnosti s některými jinými 

kvalifikačními pracemi; to však může být dáno 

částečným překryvem zkoumané materie.  

 

Vedoucímu je známo několik odborných publikací a 

kvalifikačních prací věnujících se shodnému tématu.  

 

Po seznámení se s prací a po prostudování protokolů o 

shodnosti práce s jinými zdroji lze konstatovat, že i přes 

vykazovanou shodnost, resp. podobnost práce s jinými 

prameny se jedná o původní dílo zpracované autorem.  

 

Logická stavba práce K logické stavbě práce platí, co bylo uvedeno shora k její 

systematice.  

 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

S ohledem na typ kvalifikační práce, zkoumanou materii 

a k ní se vztahující prameny, lze konstatovat, že autor 

pracovala s hraničním okruhem pramenů.  

 

S prameny autor pracuje v zásadě správně. Nelze ovšem 

nevidět, že v některých případech (například komentář C. 

H. Beck) používá (v rozporu se základními pravidly 

vědecké/odborné práce) starší literaturu, byť je 

k dispozici vydání aktuálnější.   

 

 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Práce je zpracována primárně deskriptivní a analytickou 

metodou.  

 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Grafická úprava práce je dobrá.  

 

 



  

Jazyková a stylistická úroveň Stylistická a gramatická úroveň práce je na dostatečné 

úrovni.  

 

 

 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Konzultace diplomové práce slouží k tomu, aby vedoucí diplomanta směřoval ohledně obsahové 

náplně práce tak, aby autor zvolil takovou materii, kterou lze v odpovídající kvalitě v rámci 

diplomové práce zpracovat. Rovněž slouží k tomu, aby diplomant dostal zpětnou vazbu a 

oponenturu ke své práci a závěrům. Z předložené práce se přímo podává, že právě uvedené 

autorovi scházelo.  

 

Obecně hodnoceno práce z věcného hlediska není špatná. Autor se dopouští jen dílčích věcných 

chyb. Hlavní problém a nedostatek práce leží jinde. Je jím bezkoncepčnost a nedostatek 

systematičnosti. Autorovi se nedaří držet logickou linii výkladu a předkládá jakýsi pel-mel dílčích 

témat, poznatků a postřehů. Nelze rovněž přehlédnout, že autor využívá určité materiály, které 

zřejmě získal ze svého pracovního uplatnění; je otázka, na kolik je vhodné do diplomové práce, 

která je základní vědeckou kvalifikační odbornou prací, jejímž předmětem by mělo být zkoumání 

určitého problematického momentu, zařazovat přehledové materiály popisující například obsah 

informační povinnosti.  

 

Byť nejsou shora uvedené výhrady zanedbatelné a práci rozhodně nelze hodnotit jako nějak 

mimořádně zdařilou, jak již bylo uvedeno, z hlediska věcného není v zásadě špatná a má jistou 

kvalitu. Práci tudíž lze i přes výhrady doporučit k obhajobě, neboť splňuje nároky kladené na tento 

typ kvalifikačních prací Právnickou fakultou Univerzity Karlovy, s navrženým kvalifikačním ještě 

velmi dobře. Konečné hodnocení bude záležet na výsledku ústní obhajoby.    

 

Při ústní obhajobě se autor vyjádří k těmto otázkám: 

1) Jak autor vnímá situaci, kdy zaměstnavatel na pracoviště místnosti umístí kameru, ohledně 

které zaměstnance informuje, že pořizuje záznam. Ve skutečnosti půjde o maketu. Vzniká 

zaměstnanci újma? Je takové jednání zaměstnavatele přestupkem?  

2) Jak autor vnímá konkurenci kompetencí Úřadu pro ochranu osobních údajů a inspektorátu 

práce ve vztahu k ust. § 316 ZPr, mj. v kontextu zásady ne bis in idem? 

 

 

V Praze dne 15. prosince 2021 
doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph. D. 

vedoucí 


