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Posudek konzultanta rigorózní práce 

 

Jméno kandidáta: Mgr. Tereza Pošvářová 

Téma a rozsah práce: Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích, 190 stran 

Datum odevzdání práce v elektronické podobě: ………dubna 2013 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma je vysoce aktuální, neboť se jedná o 

v současné době velmi diskutovanou a judikovanou problematiku. Téma není 

současně prosto častých kontroverzí v rozhodnutí rozdílných aplikačních orgánů  

2. Náročnost tématu na: 

- Teoretické znalosti – téma je středně náročné na teoretické znalosti, autorka tyto 

znalosti prokázala 

- Vstupní údaje a jejich zpracování – ke zpracování tématu bylo využito dostačující 

množství odborné literatury a judikatury, autorka využila své stáže na obecných a 

správních soudech 

- Použité metody – byla zvolena klasická metoda zpracování rigorózní práce 

3. Kritéria hodnocení práce 

- Splnění cíle práce – práce má spíše kompilační povahu, tvůrčí část je zatlačena do 

pozadí množstvím shromážděných poznatků, které bohužel nejsou analyzovány do 

větší hloubky. Tento nedostatek mohl být ovšem zapříčiněn povahou práce autorky, 

která, co by asistent soudce, neměla jinou příležitost písemně rozporovat a tvůrčím 

způsobem analyzovat judikaturu nadřízených soudů  

- Samostatnost při zpracování tématu – téma autorka opakovaně konzultovala, stejně 

jako vlastní práci  

- Logická stavba práce – je členěna kromě úvodu a závěru do 10 kapitol. První 

kapitola je věnována právní úpravě ochrany osobních údajů, druhá kapitola pojednává 

o právu na ochranu soukromí, v třetí kapitole autorka analyzuje pojem osobní údaj, ve 

čtvrté a páté kapitole pak pojmy citlivý údaj a anonymní údaj, dále následují kapitoly 

o osobních údajích získávaných v pracovněprávních vztazích, o subjektu osobních 
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údajů, o zpracování osobních údajů, případové analýzy a o majetkových zájmech 

zaměstnavatele. 

- Práce s literaturou, vč. citací – autorka vhodně pracuje s literaturou a řádně cituje 

použité prameny, u citace internetových zdrojů doporučuji příště uvádět den jejich 

zjištění/výskytu 

- Hloubka provedené analýzy – práce spojuje teoretické poznatky z pracovního práva i 

jiných oborů a promítá je do zkoumané problematiky. Oceňuji zmínění judikatury 

nižších soudů, která není obecně dostupná (viz např. na str. 59 nebo 81 rigorózní 

práce), jakož i případové studie obsažené v kapitole 9 rigorózní práce. Dále vyzdvihuji 

rozsah práce, který sám o sobě svědčí o intenzivním zájmu o zkoumanou problematiku 

- Úprava práce – práce je standardně upravena, příležitostně překlepy 

- Jazyková a stylistická úroveň – dobrá, na str. 8 rigorózní práce však zřejmě došlo 

k záměně čísel, namísto o zákonu č. 262/2006 Sb. autorka hovoří o zákonu 

č. 65/1965 Sb., opravu-je se na str. 10 rigorózní práce  

4. Případné další vyjádření k práci – práce splňuje požadavky kladené UK v Praze, PF 

na zpracování rigorózních prací s v posudku uvedenými výhradami. Dle protokolu o 

vyhodnocení podobnosti práce neexistuje žádná podobná práce. 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě – zásadních připomínek nemám. 

K těm dílčím uvádím: autorka mohla více pracovat se získanými poznatky, provést 

jejich syntézu a dojít k dále v úsudku ohledně zkoumané problematiky. Až příliš často 

se spokojuje s prostým popisem (např. str. 55 rigorózní práce) či své jistě podnětné 

úvahy nerozvíjí do k praktickým poznatkům (viz úvahy ohledně použití systému GPS 

v praxi, str. 146 rigorózní práce). Autorka ve svém tvrzení o nedostatku výslovné 

právní úpravy, pokud jde o uchovávání osobních údajů po skočení pracovního poměru 

na str. 78 rigorózní práce, opomíjí nepřímou úpravu v ust. § 314 zákoníku práce. Ne 

všichni zaměstnavatelé jsou podnikatelé a nelze tedy kritérium zisku považovat za 

absolutní (str. 152 in fine rigorózní práce). 

    

Při obhajobě doporučuji, aby se autorka vyjádřila též k některému z následujících 

podnětů:  

a) Má zaměstnavatel právo zveřejnit údaje o mzdách a platech svých zaměstnanců? 
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b) Návrhy de lege ferenda na zlepšení právní úpravy ochrany osobních údajů v 

pracovněprávních vztazích? 

 

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě – práci doporučuji k obhajobě 

7. Navržený klasifikační stupeň – prospěla dle výsledku ústní obhajoby 

 

V Praze dne 28.8.2013 

JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 


