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     Předložená práce o rozsahu 52 stran je systematicky rozdělena do úvodu, tří 

kapitol, které jsou dále vnitřně členěny a závěru.  Obsahuje též resumé v češtině a v 

angličtině. 

  

     Diplomant nejprve věnuje pozornost pojmu právní odpovědnosti se zaměřením na 

odpovědnost pracovněprávní, kterou kategorizuje na základě různých hledisek. 

Rozebírá i funkce pracovněprávní odpovědnosti. Těžiště práce spočívá ve druhé, 

nejrozsáhlejší kapitole, v níž je analyzována právní úprava odpovědnosti 

zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli.  Ve třetí kapitole se diplomant 

zabývá ochranou majetku zaměstnavatele v souvislosti s monitoringem zaměstnanců 

na pracovišti, poukazuje na významnou úlohu Úřadu pro ochranu osobních údajů 

v této oblasti.         

  

    V závěru diplomant  hodnotí  platnou právní úpravu pracovněprávní odpovědnosti 

a uvádí i dílčí  náměty de lege ferenda. Ochrana majetku zaměstnavatele 

v souvislosti s právem na ochranu soukromí zaměstnance je nepochybně velmi 

složitá, proto je nutno souhlasit s autorem, který zdůrazňuje, že použití kamerového 

systému na pracovišti a kontrola listinné a emailové komunikace zaměstnanců musí 

být vždy řádně zdůvodněny a prováděny za určitých podmínek. Autor zastává názor, 

že právní úprava ochrany majetku zaměstnavatele v ČR je dostatečná a umožňuje 

zaměstnavateli efektivně chránit svůj majetek. Zároveň jsou práva a povinnosti 



zaměstnanců a zaměstnavatelů vyvážené a nedochází tak ke zvýhodnění té či oné 

strany pracovněprávního vztahu (str.52).  

 

     Systematické členění textu je vhodné, jednotlivé kapitoly na sebe logicky 

navazují, práce je přehledná. Autor vychází z  rozsáhlého okruhu odborné literatury 

časopisecké i knižní, v textu s ní dobře pracuje a odkazuje na ni. 

 

     Zvolené téma je důležité a aktuální, předmětem kvalifikačních prací však nebývá 

často. Z textu je zřejmé, že autor přistoupil k jeho zpracování s velkým  zájmem a 

náležitými znalostmi. Pozitivně je možno hodnotit jeho práci s příslušnou judikaturou.  

     Diplomant věnuje pozornost všem hlavním aspektům zkoumaného tématu. Cíl 

práce – poskytnout ucelený náhled do problematiky ochrany majetku zaměstnavatele 

– byl komplexně a úspěšně splněn. 

      

      Práci nelze vytknout závažnější nedostatky věcné ani formální, práce je zdařilá.. 

  

     Závěrem konstatuji,  že předložená práce splňuje  požadavky kladené na 

diplomové práce a proto ji  doporučuji k obhajobě. 
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