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Posudek konzultanta k diplomové práci 
 

 
Jméno a příjmení diplomantky: Mgr. Lenka Holsteinová 
 
Název práce: Sledování zaměstnanců při práci 
 
Datum odevzdání práce v listinné podobě: 31. března 2015. Elektronicky byla práce odevzdána 
dne 31. března 2015. 
 
Práce se sestává, včetně obsahu, úvodu a závěrečného resumé, celkem ze 75 stran a pěti kapitol. 
Samotný text tvoří 68 stran. Předložená práce je s přihlédnutím ke svému rozsahu odpovídajícím 
způsobem rozčleněna.  
 
Logická stavba práce je dobrá.  
 
Práce je sepsána v českém jazyce. Po jazykové stránce ji lze hodnotit jako velice zdařilou.  
 
Práce je zpracována běžnými metodami.  
 
Diplomantka práci pravidelně konzultovala.  
 
Z obsahového hlediska se autorka věnuje problematice ochrany osobních údajů zejména se 
zaměřením na pracovněprávní vztahy.  
 
Po obecném úvodu, kdy se autorka vymezuje k základním zásadám v oblasti ochrany osobních 
údajů a výchozímu rámci právní úpravy na ochranu osobních údajů, včetně právní úpravy 
pracovněprávních vztahů, která se tohoto tématu dotýká, to vše zejména na úrovni jednoduchého 
práva, a po pojednání o základních obrysech pojmu soukromí (jako výchozí hodnoty v této oblasti), 
se diplomantka zaměřuje na dílčí případy zpracování osobních údajů v pracovněprávních vztazích.  
 
V rámci výkladu a svých úvah taktéž reflektuje judikatury vysokých soudů, soudu Ústavního a 
rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
 
Autorka při zpracování práce vycházela z reprezentativního rozsahu odborné literatury.  
 
K práci byl vyhotoven automatickým systémem protokol o shodnosti o 2817 stranách. Shodnost 
byla shledána se 187 dokumenty. Dvakrát je v protokolu vykázána 16% shodnost se stejnou 
studentskou prací autorky – diplomantka v úvodu diplomové práce konstatuje, že předmětná práce 
se zakládá na této studentské práci. Ve všech dalších případech jde o shodnost menší než 5% 
(zpravidla se jedná o shodnost s právními předpisy na internetu).   
 
Diplomantka zvolila téma, které je stále vysoce aktuální. Jedná se o problematiku, která má hluboký 
teoretický základ, ať již z hlediska teorie práva jako takové, tak z hlediska principů a základních 
pojmových znaků práva pracovního. Odpovídající zpracování tématu rovněž vyžaduje 
mezioborový přesah. 
 
K práci lze mít dvě základní výhrady.  
 
V prvé řadě autorka občas nerespektuje, že odstavec má představovat logický a uzavřený celek. 
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Vedle toho je třeba poukázat na to, že autorka se rozhodla věnovat relativně širokému okruhu 
případů zpracování osobních údajů v pracovněprávních vztazích, což v určitých aspektech nutně 
vede k povšechnosti výkladu.  
 
Diplomantka prokázala v problematice dobrou orientaci. Ocenit lze úvahy de lege ferenda. 
 
Práci lze doporučit k obhajobě, neboť v bezezbytku splňuje předpoklady kladené na příslušný druh 
kvalifikační práce Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, s navrženým klasifikačním 
stupněm výborně až velmi dobře dle výsledku ústní obhajoby. 
 
Diplomantka by se při ústní obhajobě mohl vyjádřit k těmto otázkám: 
 
Lze dle mínění diplomantky a případně za jakých podmínek (z hlediska právní úpravy na ochranu 
osobních údajů a právní úpravy pracovněprávních vztahů) pořizovat záznam z kamerového 
systému z kabiny nákladního automobilu (z prostoru před vozem a z kabiny vozu)?  
 
 
V Praze dne 8. května 2015 

 
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 

konzultant 


