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Předložená rigorózní práce má rozsah 138 stran (včetně strany titulní, seznamu 

literatury apod.), přičemž k práci jsou dále připojeny (na dalších – samostatně číslovaných 

stranách) dvě přílohy, shrnutí v českém a anglickém jazyce a seznam klíčových slov 

v českém a anglickém jazyce.

Práce samotná sestává z úvodu, sedmi kapitol a závěru.

Autorka si pro svoji práci zvolila velmi zajímavé téma, která je v poslední době,

z různých úhlů pohledu, v centru pozornosti laické i odborné veřejnosti. Při zpracování 

zvoleného tématu vycházela autorka z reprezentativního vzorku odborné literatury 

dostupné ke zvolenému tématu, když celkové vyznění práce nezapře dominantní ovlivnění 

zejména dvěma, resp. třemi, prameny, na které v práci autorka hojně odkazuje (byt občas 

poněkud nepřehledně díky kombinaci přímých odkazů pod čarou s „odkazy na předchozí 

odkazy“ v práci uvedené). Dílčí výhrady lze uvést také ke způsobu některých - ne zcela 

přesných - formulací odkazů pod čarou (není vždy zřejmé, resp. přesně uvedeno, zda se 

jedná o přímou citaci, jejíž pramen je pod čarou vyznačen nebo zda se jedná o uvedení 

pramenů, ze kterých bylo pouze volněji čerpáno či uvedených pro srovnání apod.);  bývá 

též zvykem při citaci z děl kolektivu autorů uvést autora konkrétní citované pasáže.

Pokud jde o členění práce je autorce třeba vytknout určitou nevyváženost práce, 

když prvních pět kapitol je v podstatě věnováno obecně popisnému zpracování 

problematiky ochrany osobních údajů, jen s menšími, resp. občasnými, pokusy uvést též

vazbu na zvolené téma, kterému jsou tak vlastně věnovány jen dvě poslední - byť velmi 

rozsáhlé - kapitoly, u kterých se naopak nabízí otázka, zda neměly být dále podrobněji

členěny a v nich obsažená materie více rozpracována.

Z pohledu shora uvedené výtky se nebudu blíže zabývat těmi částmi práce, jejichž 

vazba ke zvolenému tématu je jen zprostředkovaná; pasáž prvních pěti kapitol je prosta 

výraznějších pochybení, i když v některých oblastech je možné konstatovat jejich menší 

„aktuálnost“. V této souvislosti by se autorka při obhajobě práce mohla zmínit např. – ve 

vazbě na podkapitolu 2.2 práce - o novějších stanoviscích ÚOOÚ ve vztahu k ochraně 



osobních údajů fyzických osob podnikajících a dále by se autorka měla vyjádřit blíže 

k podkapitole 4.3 (Právo obrátit se na kontrolní orgány) své práce, kde ve výkladu mj. 

opakovaně pracuje s odkazy na - k 1. 1. 2012 již zrušená - ustanovení § 21 odst. 3 a 4 zák. 

č. 101/2000 Sb.

Pokud jde o samotnou problematiku ochrany osobních údajů v pracovněprávních 

vztazích je z práce patrný zájem, který má autorka o zvolené téma a je tedy škoda, že 

některé diskusní oblasti nepodrobila v této části práce hlubšímu zkoumání, které by 

případně mohlo vyústit i v její vlastní úvahy de lege ferenda či její vlastní hodnocení 

stávajících přístupů. Vlastní názory autorky jsou v některých částích práce pouze 

načrtnuty, přesto je možné s některými jejími tvrzeními polemizovat (např. striktní 

stanovisko k nepoužitelnosti záznamů pro jiné účely – viz podkapitola 7.7.1; stejně jako 

tvrzení, že „váha“ fyzické osoby je biometrickým údajem - tedy údajem, který by měl díky 

své jedinečnosti a relativní stálosti umožnit identifikaci fyzické osoby).

Jakkoliv sdílím názor autorky, že výkonem kontroly dle § 192 ZPr může 

zaměstnavatel pověřit i jinou osobu (externí subjekt), nelze souhlasit s myšlenkou, že by 

takovému subjektu, předával zaměstnavatel „ i osobní údaje o zdravotním stavu dotyčného 

zaměstnance“ (viz str. 76 práce) -  jediné co může zaměstnavatel (a tedy - odvozeně  - i 

externí subjekt) kontrolovat, je povinnost práce neschopného zaměstnance zdržovat se v době 

dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat rozsah a dobu povolených 

vycházek (a pouze takové údaje zaměstnavatel od ošetřujícího lékaře obdrží). V této 

souvislosti by bylo zajímavé poznat v rámci obhajoby názor autorky na nový (a jí pouze 

okrajově zmíněný) institut výpovědi z důvodu uvedeného v ustanovení § 52 písm. h) ZPr.  

Přes shora uvedené dílčí nedostatky považuji rigorózní práci za způsobilou 

k obhajobě. Při ní by se měla autorka vyjádřit k otázkám shora naznačeným v textu 

posudku.

V Praze dne 18. 5. 2012

doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.

  konzultant




