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Posudek konzultanta k diplomové práci 

 
 
Jméno a příjmení diplomantky: Hana Brodská 
 
Název práce: Povinnost mlčenlivosti zaměstnance v základním pracovněprávním vztahu 
 
Datum odevzdání práce v listinné podobě: 12. prosince 2017. Elektronicky byla práce odevzdána 
dne 11. prosince 2017. 

 
 
Konzultace 

 
Diplomantka práci s konzultantem opakovaně konzultovala a konzultantem vznesené připomínky 
reflektovala.  
 
 

Podobnost práce s jinými dokumenty 
 
K práci byl vyhotoven protokol o podobnosti závěrečné práce s jinými dokumenty v rozsahu 9357 
stran. Práce vykazuje podobnost s 382 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 nejsou známy práce ani odborné publikace, které by se věnovaly tématu způsobem, 
kterým o něm diplomantka pojednává.  
 
Z uvedených důvodů oponent protokol o podobnosti závěrečné práce blíže nezkoumal.  
 
 

Ke struktuře práce, k její logické stavbě, k obsahu a ke zvolenému tématu 
 
Dle prohlášení diplomantky úvodem práce, o němž s ohledem na rozsah práce není důvod 
pochybovat, se práce sestává ze 205.467 znaků vlastního textu. Práce tak 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 čtyř kapitol, které na sebe v podstatě navazují. 
 
V rámci výkladu autorka vyčerpávajícím způsobem pojednává zvolené téma jak z hlediska 
obecného pojmového výkladu, tak z hlediska analýzy jednotlivých právních předpisů. Autorka 
v rámci výkladu připojuje vlastní závěry, které argumentačně podkládá.  
 
Práce je s přihlédnutím ke svému rozsahu a zvolenému předmětu zkoumání přiměřeně rozčleněna.  
 
Diplomantka zvolila téma, kterému je v současné době velmi aktuální mj. i v kontextu obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů.  
 
Zkoumaná materie má významné problematické momenty, které pramení zejména z absence 
vymezení obecné povinnosti mlčenlivosti v pracovněprávních vztazích.  
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Byť se to na první pohled nemusí zdát, jedná se o téma komplikované, kdy jeho komplikovanost 
pramení primárně z absence výslovné právní úpravy. Téma se autorce i přes nedostatek 
relevantních zdrojů podařilo výborným 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. Jazykově i stylisticky je práce bezvadná.  
 
Práce byla zpracována za užití obvyklého okruhu metod pro tento druh prací.  
 
Práce byla zpracována za užití přiměřeného okruhu pramenů (s ohledem na dostupnou literaturu 
k tématu), s nimiž diplomantka řádně pracuje.  
 

K obsahu práce 
 
K obsahu práce není důvod vznášet zásadnější připomínky.  
 
 

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

1) Bude možné po nabytí účinnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů založit 
povinnost mlčenlivosti zaměstnanců o zpracovávaných osobních údajích a jejich 
zabezpečení, která by co do rozsahu odpovídala ust. § 15 zákona č. 101/2000 Sb., 
prostřednictvím vnitřního předpisu, příp. schváleného kodexu chování ve smyslu 
obecného nařízení, ke kterému se zaměstnavatel přihlásí, a pokud ano, za jakých podmínek. 
 

 
V Praze dne 23. ledna 2018 

 
 

JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 
konzultant 


