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1. Aktuálnost (novost) tématu  

 

Autor zvolil téma trvale aktuální, a to jak s ohledem na vývoj příslušných unijních i národních 

právních předpisů a turbulentní judikatury národních i nadnárodních soudů, tak i vzhledem 

k dopadům pokročilé digitalizace, globalizace a vzrůstající důležitosti komodity, kterou osobní 

údaje v dnešním světě představují.  

 

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

metody  

 

Zpracování zvoleného tématu vyžadovalo podrobnou rešerši pojetí soukromí v prostředí českého i 

evropského právního řádu, včetně navazující judikatury Evropského soudu pro lidská práva a dobré 

orientace v příslušných výkladových přístupech k ustanovením obecného nařízení o ochraně 

osobních údajů (GDPR).  

 

Přestože zvolené metody autor explicitně nevymezuje, ze zpracování kvalifikační práce je patrné 

využití metody historické, analytické a komparativní (zejm. v části související s přístupem 

k nutnosti zpracování DPIA).  

 

3. Formální a systematické členění práce  

 

Systematika práce je odpovídající. Z hlediska formálního členění práce lze autorovi doporučit, aby 

v úvodu práce zdůvodnil, jaké okruhy budou podrobeny vědeckému bádání, neboť bez uvedeného 

lze v některých částech shledat práci poněkud nekoncepční. 

 

Text práce je rozdělen (vyjma úvodu a závěru) do čtyř kapitol, které jsou dále děleny do podkapitol. 

V první kapitole autor představuje soukromí jednotlivce a pojetí ochrany osobních údajů na 

evropské i národní úrovni. Druhá kapitola podrobně vymezuje právní úpravu podmínek, principů 

a forem monitoringu optikou ust. § 316 zákoníku práce a GDPR, kterou autor doplňuje o zvláštní 

případy sledování zaměstnanců v době pandemie a vybrané aspekty autonomních vozidel. Ve třetí 

kapitole autor analyzuje judikaturu Evropského soudu pro lidská práva a vyhodnocuje kritéria, 

která je zapotřebí při posuzování jednotlivých případů porušení soukromí či ochrany osobních 

údajů vnitrostátními soudy vyvažovat a sledovat. Ve čtvrté a závěrečné části kvalifikační práce 

autor srovnává evropský a český přístup k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, které 

následně aplikuje na konkrétní příklad monitorování činnosti zaměstnance prostřednictvím 

zabezpečené webové brány. 

 

 

 

 

 



4. Vyjádření k práci  

 

Diplomová práce se snaží relativně komplexně postihovat problematiku ochrany osobních údajů 

zejména v části věnující se unijní právní úpravě a výkladových pravidel skupiny WP29, nevykazuje 

zásadní obsahové nedostatky a lze ji považovat ještě splňující nároky kladené na diplomové práce 

Právnickou fakultou Univerzity Karlovy.  

 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce  Autor  vymezil cíle práce hned v úvodu a jejich splnění 

shrnul v závěru.  Cílem práce bylo vysvětlit základní 

východiska úpravy pracovněprávního aspektu práva na 

soukromí a zpracování osobních údajů, zaměřit se 

konkrétně na právní úpravu monitoringu zaměstnanců, 

včetně příslušné rozhodovací praxe, a na právní hledisko 

ochrany osobních údajů, které jsou k různým typům 

monitoringu používány. Všechny předsevzaté cíle lze 

považovat v zásadě za naplněné, více pozornosti by snad 

zasloužilo zkoumání české pracovněprávní legislativy a 

problematických otázek ust. § 316 zákoníku práce.  

 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení práce z 

hlediska plagiátorství  

Diplomant s oponentkou práci a ani žádnou její část 

nijak nediskutoval.  

Oponentce nejsou známy žádné skutečnosti, které by 

zakládaly pochybnost o autorově samostatnosti. 

Dle vygenerovaného protokolu o výsledku kontroly 

na plagiáty je nejvyšší dosažená míra podobnosti max. 

2% - jde tedy o práci původní. 

 

Logická stavba práce  Téma je v dílčích částech zpracováno přehledně, nicméně 

v celku postrádá ucelenou koncepci.   

 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně citací  

Autor zvolil jako výchozí zdroje zejména zdroje 

internetové (vč. zahraničních), včetně stanovisek Úřadu 

pro ochranu osobních údajů, pokynů Pracovní skupiny 

pro ochranu osobních údajů WP29 a judikatury 

Evropského soudu pro lidská práva, které cituje v 

souladu se stanovenou normou. Doporučit lze z hlediska 

formálního hlediska ukončovat poznámkový aparát 

tečkou. V některých částech kvalifikační práce zcela 

chybí uvedení zdroje, z nějž diplomant čerpal (str. 30-

32). V závěrečných podkapitolách je zpracování textu 

spíše schematické. Diplomant prokázal schopnost 

samostatné práce s uvedenými prameny. 

 

Hloubka provedené analýzy (ve 

vztahu k tématu)  

Kvalifikační práce postihuje zejména unijní právní 

úpravu ochrany osobních údajů se zaměřením na její 

promítnutí do pracovněprávních vztahů a monitoringu 

zaměstnance. Lze ocenit, že se autor snaží neomezovat 

pouze na výklad obsahu předpisů, ale předkládá i vlastní 

názory ke zkoumané problematice a nabízí vlastní rozbor 



 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě  

 

V rámci ústní obhajoby navrhuji, aby autor posoudil, jakým způsobem by měl postupovat 

zaměstnavatel, který má podezření na únik informací ze společnosti přes zaměstnankyni HR 

oddělení k bývalému jednateli, který si založil společnost s konkurujícím předmětem podnikání – 

může zaměstnavatel nahlédnout do emailové korespondence zaměstnankyně HR oddělení, příp. za 

jakých podmínek?  

 

 

 

 

V Praze dne 25.2.2022 

 

 

 _______________________________________  

Mgr. Lucie Matějka Řehořová, PhD., oponentka 

problematiky sledování zaměstnance prostřednictvím 

zabezpečení webové brány. Podrobnější zpracování by 

zasloužila pasáž věnující se problematickým aspektům 

národní právní úpravy, vč. úvah de lege ferenda. 

 

Úprava práce (text, grafy, tabulky)  Práce je z hlediska formálního upravena způsobem 

obvyklým pro tento druh prací. 

 

Jazyková a stylistická úroveň  Technické zvládnutí textu je dobré. Jazyková úroveň práce 

je velmi dobrá, překlepy v textu a chyby v interpunkci 

minimální.  

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji diplomovou 

práci k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň „velmi dobře“  


