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Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích

(diplomantkou uvedené datum vypracování práce: červen 2009). 

Předložená diplomová práce je členěna do 6 hlavních kapitol, úvodu a závěru, přičemž 
kapitoly 3.-5., ve kterých je obsaženo těžiště práce diplomantky jsou dále vhodně členěny do 
podkapitol. K práci je také připojen seznam zkratek, seznam použité literatury, resumé 
v anglickém jazyce. Celkový rozsah diplomové práce činí 79 stran.

Po formální stránce lze práci označit za zdařilou, práce je práce zpracována přehledně 
a obsahuje pouze nevýznamné množství písařských chyb.  

Pokud jde o seznam použité literatury lze jej označit za vhodný vzorek odborné 
literatury publikované na dané téma v poslední době v české právní literatuře (diplomantka 
čerpá z několika dostupných publikací, které se věnují ochraně osobních údajů a dále zejména 
ze stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů) a práce diplomantky s odbornou literaturou 
odpovídá zvyklostem v případě zpracování diplomových prací. 

Po obsahové stránce se jedná o práci, která se snaží o zpracování stávající právní 
úpravy v oblasti ochrany osobních údajů v pracovněprávních vztazích, přičemž naplněním 
zvoleného tématu diplomové práce (zaměřením na průnik oblasti ochrany osobních údajů a 
pracovněprávních vztahů) jsou zejména kapitoly 4. a 5. předložené diplomové práce. 

I po obsahové stránce se jedná o práci zdařilou. Diplomantkou zvolené téma práce lze 
označit z pohledu náročnosti tématu na teoretické znalosti za téma standardní a diplomantkou 
osvědčené teoretické znalosti jsou velmi dobré. Samostatnost přístupu autorky ke 
zpracovávanému tématu se projevuje v tom, že k mnohým diskusním otázkám zujímá vlastní 
názor, v některých případech by však bylo vhodné její vlastní názorový postoj více 
argumentačně propracovat. 

Na str. 30 diplomové páce uvádí diplomantka, že výjimka uvedená v ustanovení § 5 
odst. 2 písm.c) zákona o ochraně osobních údajů (ZoOOÚ) se použije v případě 
zdokumentování pracovních úrazů zaměstnanců, i když zde by bylo případné aplikovat  spíše 
§ 5 odst. 1 písm. a) ZoOOÚ.

Ve vazbě na tvrzení uvedené na str. 54 diplomové práce, se nabízí otázka  zda 
například při zpracování osobních údajů na základě titulu dle § 5 odst. 2 písm. e) ZoOOÚ 
(event. dalších výjimek dle tohoto ustanovení) nemůžeme uvažovat o existenci povinnosti 
zaměstnance strpět zpracování (a sním spojený přiměřená zásah do jeho soukromí). 

Na str. 61 a násl. diplomové práce se diplomantka vyjadřuje k často diskutovaným 
tématům z oblasti praxe, k některým zaujímá svá vlastní stanoviska, přičemž některé  názory 
stran možnosti aktivního využívání (zaměstnancem) pracovních prostředků (počítačů a e-
mailových adres), které mu jsou zaměstnavatelem přiděleny zaměstnanci a svěřeny k výkonu 
práce, bez toho, že by byla  řešena potřeba souhlasu zaměstnavatele k takovému užívání, 
problematika dodržování pracovní doby apod.,  jsou velmi diskutabilní. 

Předložená diplomová práce je způsobilá k obhajobě a k této ji doporučuji a
navrhuji předběžně ji klasifikovat jako práci „výbornou“.  



Obhajoba se bude konat dne 23.9.2009 v 13.40 hod v míst č. 135 budovy PF UK 
Praha. 

Při této obhajobě  by se diplomantka měla zaměřit na následující otázky:

- ve vazbě na tvrzení uvedené v předposlední větě na str. 11 diplomové práce (cit. „Na 
zaměstnavatele se tedy zákon o ochraně osobních údajů při zpracování osobních údajů 
jejich zaměstnanců bude vztahovat“) a ustanovení § 3 odst. 6, posoudit jak je tomu 
v případě (působnost, rozsah), že zaměstnavatelem je např. BIS, Úřad pro mezinárodní 
styky a informace, Armáda České republiky apod. 

- posoudit vzájemný vztah ustanovení § 30 a § 316 ZPr.

V Praze dne 16.9.2009

JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
          vedoucí diplomové práce




