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Posudek konzultanta k diplomové práci 

 
Jméno a příjmení diplomantky: Aneta Průšová 
 
Název práce: Kamerový systém na pracovišti a jeho zásah do osobních práv zaměstnanců 
 
Datum odevzdání práce v listinné podobě: 23. prosince 2017. Elektronicky byla práce odevzdána 
dne 22. prosince 2017. 

 
 
Konzultace 

 
Diplomantka práci s konzultantem opakovaně konzultovala a konzultantem vznesené připomínky 
v řadě případů reflektovala.  
 
 

Podobnost práce s jinými dokumenty 
 
K práci byl vyhotoven protokol o podobnosti závěrečné práce s jinými dokumenty v rozsahu 
13238 stran. Práce vykazuje podobnost s 500 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.  
 
Oponentovi jsou známy práce i odborné publikace, které se věnují tématu zpracovanému 
diplomantkou, žádná z nich však není obdobná nebo významně podobná s předloženou prací.  
 
Z uvedených důvodů oponent protokol o podobnosti závěrečné práce blíže nezkoumal.  
 
 

Ke struktuře práce, k její logické stavbě, k obsahu a ke zvolenému tématu 
 
K práci nebylo připojeno prohlášení o počtu znaků. I přes tuto scházející formální náležitost, která 
je pro kvalifikační práce od počátku akademického roku 2017/2018 předepsána studijními 
předpisy, lze, jelikož práce má 78 stran vlastního textu, práci připustit k obhajobě. Důvodem je 
skutečnost, že z hlediska minimálního předepsaného počtu znaků splňuje požadavky stanovené 
pro tento druh kvalifikačních prací předpisy Právnické fakulty Univerzity Karlovy, resp. Univerzity 
Karlovy. 
 
Práce je rozdělena do tří kapitol, které na sebe navazují. 
 
Prvá kapitola je věnována obecnému výkladu o kamerových systémech. Kapitola obsahuje mj. 
zajímavé pojednání o historii vývoje kamerových systémů a jejich funkcionalit.  
 
Dále (kapitola 2) se autorka zaobírá právní úpravou kamerových systému na pracovišti, když po 
vymezení základních pojmů pojednává o rozhodné právní úpravě, a to od mezinárodních pramenů 
po národní předpisy, aby výklad uzavřela sumarizací základních podmínek pro zavedení 
kamerového systému na pracovišti.  
 
Závěrečná kapitola (kapitola 3) je věnována zásahům, které se realizují prostřednictvím 
kamerového systému do osobnostních práv zaměstnance. 
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Práce je s přihlédnutím ke svému rozsahu a zvolenému předmětu zkoumání přiměřeně rozčleněna.  
 
Diplomantka zvolila téma, o kterém lze již říci, že je tradiční. Jedná se však o téma stále aktuální, 
které má i přes dobu, po kterou je řešeno, stále své problematické momenty, aktuálně mj. vyplývající 
z nového právního rámce pro ochranu osobních údajů v podobě obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů.  
 
Materie nabízí mj. prostor pro formulace úvah de lege refenda. Těchto možností autorka částečně 
využila. 
 
Téma se diplomantce podařilo dostatečným způsobem zpracovat.   
 
Cíle vymezené diplomantkou úvodem práce se jí v podstatě podařilo naplnit. 
 
Logická stavba práce je dobrá.  
 

 
K jazykové úrovni, k použitým metodám zpracování a k práci s literaturou 

 
Práce je sepsána v českém jazyce.  
 
K jazykové stránce nelze mít zásadních připomínek.  
 
Práce byla zpracována za užití obvyklého okruhu metod pro tento druh prací.  
 
Práce byla zpracována za užití přiměřeného okruhu pramenů, s nimiž diplomantka řádně pracuje.  
 
 

K obsahu práce 
 
Téma je zpracováno tradičním způsobem. K obsahu práce lze formulovat mj. následující 
připomínky a výhrady:  

- autorka v práci opakovaně nepřesně hovoří o Listině základních práv a svobod jako o 
zákonu č. 2/1993 Sb.; 

- na str. 31 shora autorka neodkazuje na konkrétního autora textu, který cituje; 
- autorka občasně uvádí delší citace právních předpisů, aniž by s textem tvůrčím způsobem 

pracovala. 
 

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, s navrženým klasifikačním stupněm velmi dobře 
dle výsledku ústní obhajoby. 
 
Diplomantka by se při ústní obhajobě mohl vyjádřit k těmto otázkám: 

1) Jaké hlavní změny v autorkou zkoumané oblasti dle jejího mínění přinese obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů?  

 
V Praze dne 23. ledna 2018 

JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 
konzultant 


