
Oponentský posudek k diplomové práci Alexandry Hruboňové na 

téma „Osobnostní práva zaměstnance“ 

 

Autorka si zvolila pro diplomovou práci téma specifické, 

které je však jedním z nejaktuálnějších témat v oblasti 

individuálního pracovního práva, a to z pohledu přesahu do 

práv občanských, stejně jako základních lidských práv. Téma, 

jenž bývalo  dosud poněkud stranou  širšího odborného bádání, 

si zaslouží  zkoumání, stejně jako posouzení příslušné právní 

úpravy. Práce vyžaduje znalost národní právní úpravy, včetně 

stěžejní judikatury a dále schopnost její interpretace a 

aplikace s cílem námětů de lege ferenda.  

 

Předložená práce sestává z 65 stran textu včetně obsahu, 

úvodu a závěru a je doplněná seznamem použitých pramenů, 

zkratek a resumé v anglickém jazyce. Práce obsahuje, kromě 

úvodu a závěru, tři části, které jsou dále členěny. Autorka se 

nejprve věnuje vymezení základních lidských práv, jejich 

pojmovým znakům a omezením. Na základě Listiny základních práv 

a svobod popisuje nedotknutelnost osoby a ochranu soukromí, 

právo na ochranu osobnosti a právo na ochranu přepravovaných 

zpráv. Část druhá rozebírá vymezení osobnostních práv 

v občanském právu, včetně jeho vztahu k právu pracovnímu. 

Obsáhlá část třetí se de facto věnuje celé materii 

osobnostních práv v právu pracovním. Závěr práce má již jen 

shrnující povahu.  

 

Dílčí hodnocení práce 

1. Odborný význam práce 

Jak je již výše uvedeno téma práce je velmi aktuální a 

dosud dostatečně neprobádané. Vzhledem ke každodenním potřebám 

praxe je myšlenka jejího zpracování přínosná. Práce vyžaduje 



komplexní práci s prameny ústavními, stejně jako 

občanskoprávními ve vazbě na specifika práva pracovního.  

 

2. Způsob zpracování  

Výklad je věcně dostatečný, vycházející 

z reprezentativního, standardního množství národních i 

mezinárodních pramenů. Vyzdvihnout je třeba vystižení vztahu 

zákoníku práce a občanského zákoníku (str. 20). Naopak 

struktura práce není zvolena šťastně, pracovněprávní rámec 

tématu je v podstatě obsahem rozsáhlé části třetí.   

 

3. Výsledky práce  

Práce přináší komplexní pohled do problematiky, kterou autorka 

podrobně rozebírá. Autorka velmi dobře pracuje s prameny, 

adekvátně popisuje zvolenou materii (zejména způsoby sledování 

zaměstnance, str. 35 a násl.), vlastních přístupů a hodnocení 

je v práci bohužel málo. Převážně se práce vyznačuje vysokou 

mírou popisnosti, na čemž nic nezmění ani její závěr.  

 

 

4. Celkové zhodnocení práce a její klasifikace  

Předložená diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené 

na diplomovou práci a vykazuje dobrou úroveň, škoda jen vysoké 

míry popisnosti.  V rámci obhajoby by autorka měla zhodnotit 

navrhované řešení § 248 odst.2 ZP v jeho připravované 

novelizaci.   

      

 

 

V Praze dne 15.5. 2016 

 

Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 

   oponent  


