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Posudek oponenta na rigorózní práci 

Mgr. Terezy Pošvářové 

na téma 

"Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích" 

 Předložená  rigorózní práce se zabývá vysoce aktuální problematikou, 

která je trvale předmětem odborných diskusí i rozhodnutí příslušných orgánů 

a soudů.  

 Posuzovaná rigorózní práce sestává z úvodu, 10 kapitol a závěru. Práce 

je opatřena abstraktem v českém a anglickém jazyce, k práci je připojeno též 

resumé v anglickém jazyce a seznam použité literatury a zdrojů, jakož i 

seznamu klíčových slov. Celkový rozsah práce je 168 stran.  

 Ačkoli se jedná o poměrně rozsáhlou rigorózní práci, je bohužel třeba 

konstatovat, že se jedná o práci převážně popisnou, do značné míry 

kompilačního charakteru. Přes množství shromážděných poznatků lze autorce 

vytknout absenci použití metody kritické analýzy, která by pak spolu 

s pokusem o formulování vlastních názorů na zkoumanou problematiku jistě 

práci povýšila na kvalitativně vyšší úroveň.  

Z hlediska náročnosti na teoretické znalosti je zvolené téma rigorózní 

práce standardní, z hlediska náročnosti v oblasti vstupních údajů se pak jedná 

o téma, ke kterému je v současné době dostupné již poměrně značné množství 

odborné literatury. V tomto ohledu je třeba autorce vytknout, že se v mnohých 

případech orientovala na literaturu a prameny, které již nelze označit za zcela 

aktuální. Z formálního hlediska je třeba též poznamenat, že pokud autorka 

cituje či odkazuje na díla kolektivu autorů, pak v rozporu se zažitými 

zvyklostmi neoznačuje autora konkrétní citované části. Není také zcela 

zřetelné, kde se v posuzované práci jedná o doslovné citace a kde se jedná 

pouze o odkazy na obdobný názor či naopak o odkazy pro srovnání s názorem 

odchylným.  

Pokud jde o jazykovou a stylistickou úroveň práce, pak ji lze hodnotit 

jako průměrnou s občasnými stylistickými i písařskými pochybeními 

prokazujícími zejména menší pozornost, kterou autorka věnovala „finální 

redakci“ své práce. Za všechny lze uvést např. str. 5 rigorózní práce, na které 

autorka chybně uvádí, že listina základních práv a svobod je „zák. č. 2/1993 

Sb.“ (přičemž však LZPS byla pod tímto číslem opětovně vyhlášena 

usnesením předsednictva České národní rady); dále na str. 8 rigorózní práce 

autorka chybně uvádí v prvním odstavci podkapitoly 1.1.2., že zákon č. 

65/1965 Sb., zákoník práce ... vstoupil v účinnost dne 1.1.2007 (tedy je 

zaměňován nový a starý pracovní kodex); na str. 58 označuje autorka zákon č. 

150/2002 Sb. jako správní řád (ačkoli se jedná o soudní řád správní, správní 

řád byl vydán ve Sbírce zákonů pod č. 500/2004 Sb.), atp. 

Z hlediska obsahového pak práce vykazuje některá pochybení, když 

příkladem bych uvedl např. následující:  
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- pokud na str. 12 autorka odkazuje v souvislosti s úpravou dob a lhůt pouze 

na občanský zákoník, pak ve vazbě na pracovněprávní vztahy, na které se 

rigorózní práce zaměřuje se jedná o odkaz zužující,  

- na str. 15 práce autorka uvádí, že před předáním osobních údajů do třetích 

zemí, je správce povinen požádat ÚOOÚ o povolení k předání, popisuje tedy 

režim ve smyslu § 27 odst. 3 zákona o ochraně osobních údajů a pomíjí 

možnost subsumovatelnou pod § 27 odst. 2 téhož zákona, 

- na str. 76 práce autorka nepřesně parafrázuje § 312 odst. 2 zákoníku práce a 

v důsledku toho v podstatě jinak vymezuje skupinu zaměstnanců oprávněných 

nahlížet do osobního spisu zaměstnance, 

-  na str. 89 odkazuje autorka v poznámce pod čarou č. 81 na neúčinné znění 

právního předpisu, které cituje, 

- pojednání na str. 149 – 154 předložené práce obsahuje četné nepřesnosti a ve 

vztahu k výpovědním důvodům uvedeným v § 52 písm. f) a g) i chybnou 

interpretaci právního předpisu. 

 

V předložené rigorózní práci, která je pokusem o komplexní zpracování 

zvoleného tématu, se střídají některé zdařile zpracované pasáže obsahující i 

zajímavé úvahy s výrazně „slabšími“ místy. Práce je v tomto ohledu 

nevyvážená a celkovou úroveň práce hodnotím jako  podprůměrnou.  

Autorka by se měla při obhajobě práce pokusit vypořádat se se shora 

vytčenými (i dalšími v práci obsaženými) nedostatky a prokázat tak, že si 

zvolené téma po odborné stránce osvojila a práce tak, ve světle zdařilé 

obhajoby, osvědčí způsobilost autorky k získání příslušného titulu. 

 

V Praze dne 27.8.2013       

        Doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 

              oponent 


