Zápis o obhajobě doktorské dizertační práce

Datum: 23.9. 2013
Jméno: JUDr. Jakub Morávek
Téma: Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích
Přítomni: Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc., předseda komise, doc. JUDr. Margerita
Vysokajová, CSc., doc. JUDr. Věra Štangová, CSc., členové komise, JUDr.
Libuše Brádlerová, doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., oponenti, Prof. JUDr. Miroslav
Bělina, CSc., školitel
Předsedající Prof. Bělina přivítal přítomné členy komise včetně doktoranda,
který je z působnosti na fakultě znám všem pracovníkům katedry. Poté
doktorand přednesl úvodní slovo a představil svou práci. Hovořil zejména o
problémech, který v práci řešil a grantových aktivitách s tím souvisejících.
Doktorand předložil závěry práce a zmínil i návrhy de lege ferenda vyplývající
z analýzy problematiky. Závěrem nastínil aktuální situaci a poslední směřování
ve vývoji Ochrany osobních údajů.
První oponentka JUDr. Brádlerová předložila kladný posudek. Ocenila, že
autor hodnotí problematiku ochrany osobních údajů včetně její provázanosti
s úpravou pracovněprávních vztahů a její promítnutí do aplikační praxe.
Závěrem konstatovala, že doktorand prokázal jak mimořádnou schopnost k
samostatné tvůrčí činnosti, tak rozsáhlé znalosti na vysoké úrovni.
Druhý oponent doc. Pichrt doporučil práci k obhajobě a vyjádřil, že se jedná
o mimořádně kvalitní spis. Posuzovaná práce na první pohled zaujme naplněnou
snahou autora o co nejkomplexnější pojednání tématu. Zdařilé a rozsáhlé dílo
předkládá zpracování ochrany osobních dat v širších souvislostech,
mezinárodních aspektech a s přihlédnutím k jeho historickému vývoji, doplněné
judikaturou, včetně judikatury zahraniční. Položil otázku ohledně komparace
s úpravou v jiných zemí a dále dotaz týkající se problematiky mezinárodních
přenosů osobních údajů.
Uchazeč odpověděl na položené dotazy a prokázal mimořádnou znalost
problematiky.
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doktoranda, publikační činnost a jeho zapojení do činnosti katedry), doc.
Vysokajová a doc. Štangová (k osobnosti uchazeče) a prof. Dvořák (otázka
ochrany nezletilých v kyberprostoru v souvislosti s novým občanským
zákoníkem).
V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně kladným
výsledkem 6/0.
Zapsala: Alexandra Hochmanová

