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Cílem práce bylo podat analýzu právní úpravy ochrany osobních údajů v 

České republice. Při analýze měly být použity právně-hermeneutické 

metody výkladu právních předpisů, zohledněna také judikatura a 

stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů. Výsledky analýzy měly být 

syntetizovány a následně měla být provedena jejich aplikace na vybraném 

českém podnikatelském subjektu s cílem identifikovat u tohoto subjektu 

nedostatky v ochraně osobních údajů a navrhnout konkrétní způsoby jejich 

odstranění vycházející z výsledků analýzy právní úpravy. Navržená 

opatření měla být zdůvodněna a verifikována ve vztahu k výsledkům 

analýzy právní úpravy. 

Vedoucí diplomové práce JUDr. Jana Janderová, Ph.D. 

 

náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti x   

praktické zkušenosti x   

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

 x  

 

kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce  x   
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod x    
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň x    
nároky DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 

x    
použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

x    
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

 x   
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

 x   

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Práce se v  teoretickém úvodu zabývá vymezením české a evropské právní úpravy ochrany 

osobních údajů. Dále přechází k definování základních pojmů – osobní údaj, subjekt údajů, 

zpracování údajů a práv a povinností při jejich zpracování. Neopomíjí ani problematiku 

předávání osobních údajů do zahraničí. Zde analyzuje aktuální judikaturu Soudního dvora 

EU. Následně přechází ke specifikům zpracování osobních údajů zaměstnavateli, a to jak 

v průběhu pracovního poměru, tak i po jeho skončení. V této souvislosti se práce dále věnuje 



podmínkám využití kamerových systémů. Dále je analyzována problematika zpracování 

osobních údajů pacientů a vedení zdravotnické dokumentace. 

Další kapitola je věnována aktuální problematice střetu práva na soukromí a práva na 

informace, konkrétně povinnosti správních orgánů poskytovat informace o platu vypláceném 

úředním osobám a dalším zaměstnancům. 

V praktické části diplomantka analyzuje nakládání s osobními údaji v soukromém 

zdravotnickém zařízení, společnosti Jessenia, a.s. Tuto společnost nejprve charakterizuje a 

následně popisuje interní směrnice a informační systémy, které této společnosti slouží ke 

shromažďování a zpracování dat pacientů a zaměstnanců. Věnuje se omezením přístupů 

k jednotlivým datům a jejich archivování. Žádné významné porušení povinností při 

zpracování osobních údajů v dané společnosti studentka nezjistila. 

Diplomantka přistupovala k práci svědomitě a zodpovědně. Prostudovala patřičnou literaturu, 

kterou řádně v textu cituje. Kladně hodnotím rozbor judikatury, a to jak českých (civilních i 

správních), tak evropských soudů. Po věcné stránce tedy splňuje požadavky kladené na 

diplomovou práci. Přesto v praktické části mohla využít i jiných metod zkoumání zadaného 

problému, než pouhou analýzu dat získaných od zkoumané akciové společnosti. 

Práce je pěkně formálně upravena, místy vykazuje pouze drobné nedostatky v interpunkci. 

Cíl práce byl splněn. 

Z těchto důvodů klasifikuji práci výborně méně.  

 

 

Navrhuji, aby diplomantka při obhajobě diplomové práce zodpověděla tuto otázku: 

 

Zobecněte Vámi analyzovanou judikaturu a shrňte, za jakých podmínek smí zaměstnavatel 

sledovat, zda zaměstnanci netráví pracovní dobu „brouzdáním“ po internetu? Může sledovat 

obsah e-mailové korespondence? 

 

 

 

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě   
 

Navržený klasifikační stupeň: Výborně méně 
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