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Posudek konzultanta k diplomové práci 
 
Jméno a příjmení diplomantky: Alexandra Hruboňová 
 
Název práce: Osobnostní práva zaměstnance 
 
Datum odevzdání práce v listinné podobě: 3. května 2016. Elektronicky byla práce odevzdána dne 
2. května 2016. 
 
 

Konzultace 
 
Diplomantka práci s vedoucím pravidelně konzultovala. Vedoucím vznesené připomínky  
a podněty byly v několika směrech diplomantkou v textu předložené práce reflektovány.  
 
 

Podobnost práce s jinými dokumenty 
 
K práci byl vyhotoven protokol o podobnosti závěrečné práce s jinými dokumenty o 1949 
stranách. Práce vykazuje podobnost s 108 dokumenty. Ve všech případech se jedná o podobnost 
menší než 5%. Zpravidla je vykazována shodnost/podobnost s informačními zdroji, které odkazují 
na právní úpravu – v řadě případů se protokol odkazuje na dikci právních předpisů, které autorka 
v práci cituje, resp. s nimiž autorka v práci dále pracuje.  
 
Konzultantovi je známo několik prací, které se věnují materii, o níž diplomantka pojednává. Žádná 
z prací však není shodná či podobná s předloženou prací.  
 
Z uvedených důvodů konzultant protokol o podobnosti závěrečné práce blíže nezkoumal.  
 
 

Ke struktuře práce, její logické stavbě, obsahu a ke zvolenému tématu 
 
Práce se sestává, včetně úvodu a závěru, resumé a seznamu literatury, celkem ze 75 stran.  Samotný 
text práce má 65 stran. Práce tudíž splňuje minimální požadavky předepsané pro tento druh 
kvalifikačních praxí předpisy Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, resp. Univerzity 
Karlovy v Praze. 
 
Práce je rozdělena do tří kapitol, které na sebe vzájemně navazují.  
 
Autorka zvolila přístup, který lze označit za již tradiční při pojednávání o předmětném tématu, tedy 
úvodní vymezení ústavněprávních aspektů problematiky (kapitola 1), na které navazuje stručné 
pojednání o související občanskoprávní úpravě (kapitola 2), aby se následně v podrobnostech 
zaměřila na právní úpravu pracovněprávních vztahů a na její aplikaci na diplomantkou zvolené 
případy – v kapitole 3 se diplomantka dotýká vybraných oblastí ochrany osobnostních práv 
zaměstnance, aby se následně krom jiného věnovala svého druhu případovým studiím zaměřeným 
primárně na ochranu osobních údajů a soukromí zaměstnance v kontextu moderních technologií.  
 
Zvolené téma, tedy osobnostní práva zaměstnance, je relativně značně široké a jeho komplexní 
zpracování by si vyžádalo větší prostor, nežli je ten, který je obvyklý při zpracování diplomových 
prací. Je tedy logické, že diplomantka úvodem práce deklaruje, že předmětem jejího zkoumání 
budou pouze vybrané aspekty dané materie – toto zúžení bylo provedeno s vědomím a se 
souhlasem konzultanta práce. 
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Z uvedených důvodů lze konstatovat, že práce je s přihlédnutím ke svému rozsahu a zvolenému 
předmětu zkoumání odpovídajícím způsobem rozčleněna.  
 
Logická stavba práce je dobrá.  
 
Lze mít za to, že cíle vymezené diplomantkou úvodem práce se jí v podstatě podařilo naplnit.  
 
Při šíři tématu je složité udržet konzistentnost výkladu, vyvarovat se obecnosti či nevyváženosti 
textu, kdy se autor více věnuje jedné problematice a druhou, neméně závažnou, pojednává pouze 
povrchně – lze mít za to, že autorce se podařilo těchto negativních aspektů vyvarovat a výklad je 
v rámci mezí plynulý, konzistentní a vyvážený. 
 
Diplomantka zvolila hojně a delší dobu diskutovanou problematiku, která je nicméně stále aktuální, 
a lze očekávat, s ohledem na předpoklady dalšího technologického vývoje a rozvoje moderních 
technologií, jejich funkcionalit a rozšiřování jejich využitelnosti v jednotlivých oblastech 
pracovního života, že bude i nadále vysoce aktuální a bude nutně muset začít silněji rezonovat i 
v soudní judikatuře, která této materii prozatím v jistém smyslu vyhýbá (minimálně jde-li o nižší 
civilní soudy a Nejvyšší soud České republiky). 
 
 

K jazykové úrovni, použitým metodám zpracování a k práci s literaturou 
 
Práce je sepsána v českém jazyce.  
 
Po jazykové stránce lze práci hodnotit jako zdařilou.  
 
Práce je zpracována běžnými metodami pro tento druh prací.  
 
Výhrady lze mít k formální stránce práce – kupříkladu kapitole 1. Ústavněprávní vymezení 
osobnostních práv schází v rámci textu označení, že se jedná o 1. kapitolu (shodně je tomu i u 
dalších kapitol).  
 
Práce byla zpracována za užití dostačujícího okruhu pramenů.  
 
Diplomantka pracuje s literaturou obvyklým způsobem. Nesprávně je nicméně odkazováno na 
publikaci Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck. 2015 – 
autorka uvádí Bělina. M. a kol. Zákoník práce. Komentář. Praha: C. H. Beck. 2015.  
 
 
 Připomínky k obsahové stránce práce 
 
K práci lze formulovat v základu tyto výhrady a připomínky.  

- částečně nepřesné je konstatování na str. 20 ve směru k ust. § 2401 ObčZ. Zejména jde-li 
o slova „obdobných výkonů závislé práce“, „jiné přiléhající závazky“ a „kodifikuje 
souhrnně veškeré typy soukromoprávních smluv, a tedy i práva a povinnosti z nich 
vyplývající“. 

- z části nepřesné je taktéž tvrzení na str. 21 ve vztahu k ust. § 4a ZPr a jeho poměru k ObčZ; 
- bylo by možné uvažovat o jiné nekonzistentnosti v tvrzeních autorky stran cílů jejího 

snažení – str. 1 „Cílem je podání obecného výkladu dané problematiky….“ oproti str. 64 
„Cílem … co nejkomplexněji … v kontextu všech právních odvětví“ a dále str. 65 
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„…subtéma zpracováno poměrně zkratkovitě.“ Za rozhodné nicméně konzultant považuje 
úvodní vymezení cílů.  

 
 

Závěrečné hodnocení a otázky k obhajobě 
 
Diplomantka prokázala v problematice dobrou orientaci.  
 
Práci lze doporučit k obhajobě, neboť splňuje předpoklady kladené na příslušný druh kvalifikační 
práce Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, s navrženým klasifikačním stupněm velmi 
dobře. 
 
Diplomantka by se při ústní obhajobě mohl vyjádřit k těmto otázkám: 

1) Autorka by mohla rozvést názor ze str. 3 práce stran toho, že zákonodárce je silně 
ovlivňován ve vymezení ústavních hodnot názorem společnosti; 

2) Jakým způsobem vnímá autorka možnost odvolatelnosti souhlasu se zpracováním 
osobních údajů, včetně perspektivy obecného nařízení o ochraně osobních údajů.   

3) Autorka by mohla objasnit, co míní „kodifikací rovného zacházení a zákazu diskriminace“ 
– viz str. 23. 

4) Jaký důsledek na možnost pořizování záznamu kamerovým systémem má fakt, že takové 
zpracování osobních údajů nebylo oznámeno ÚOOÚ, byť se na něj nevztahuje ust. § 18 
zákona č. 101/2000 Sb.? 

5) Autorka by se mohla vyjádřit k otázce, zda nespatřuje ve využívání mobilního telefonu 
zaměstnavatele zaměstnancem pro soukromé účely bezplatně určité daňové aspekty.  
 

 
V Praze dne 21. května 2016 

JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 
konzultant 


