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 Slečna Simona Holubová předložila diplomovou práci na téma "Právo na bezpečnost 
a povinnost státu hájit své občany ve světě - Kamerové systémy". Diplomová práce byla po 
konzultaci zaměřena na otázku práva na soukromí při použití kamerových systémů jako 
součástí bezpečnosti státu. Svou diplomovou práci rozdělila do devíti částí doplněných včetně 
úvodu a závěrů. Za cíl práce si diplomantka zvolila zmapovat českou legislativu a následně i 
případové studie z českého i britského právního prostředí 
 
 Jednu celou kapitolu věnuje autorka popisu jednotlivých typů kamerových systémů, 
které jsou rozeznávány a jejich míře zásahu do soukromí, následně autorka pracuje i s platnou 
právní úpravou ohledně ochrany osobních údajů. Tato část je zaměřena více na popis právní 
úpravy, kdy je zřejmá snaha o co nejširší záběr dané problematiky. 
 

Práce je pak dále koncipována jako komparace jednotlivých nasazení kamerových 
systémů v právním řádu České republiky a Velké Británie. Autorka zvolila raději postup, 
který je zaměřen na demonstraci jednotlivých možných konfliktních situací na konkrétních 
případech. 

 
Postupně tak dochází k prezentaci kamerových systémů na veřejných prostranstvích, 

kdy se jedná zejména o meze užití takových záznamů orgány veřejné moci a je chvályhodné, 
že autorka pracuje s judikáty či případy v obou státech, které byly mediálně známé, a u 
kterých bylo i následně rozhodnuto příslušnými soudy. 

 
Obdobnou kapitolu má autorka ještě ke kamerovým systémům na veřejně přístupných 

místech, na pracovišti, ve školských zařízeních, zdravotnických zařízeních a soukromých 
systémech. Ve všech částech se autorka snaží o porovnání přístupu obou států, kdy je třeba 
poukázat na to, že to není vždy snadné i vzhledem odlišnému chápání priorit. 

 
Předložená práce slečny Simony Holubové je prací napsanou srozumitelným jazykem, 

s velkým procentem jejího vlastního výzkumu, což je na práci třeba hodnotit jako 
nejpřínosnější. 

 
Diplomantka prokázala schopnost pracovat s vědeckými prameny, a to i 

s cizojazyčnými prameny Z hlediska obsahu práce, je třeba ji hodnotit jako popisnou s 
určitými analytickými úseky. Práce vykazuje shodu 5% s jinými pracemi v systému 
Theses.cz, která je tvořena zejména citacemi ze zákona, které jsou vždy autorkou řádně 
označeny.  

 
Diplomová práce slečny Simony Holubové splňuje všechny požadavky kladené na 

vědeckou práci a proto ji doporučuji k obhajobě.  Zároveň bych rád, aby se diplomantka 
v rámci své obhajoby vyjádřila k otázce možného zneužití kamerových systémů při sledování 
osob na veřejných prostranství ze strany orgánů veřejné moci v ČR. 



 
V případě úspěšné obhajoby navrhuji, aby byla práce hodnocena stupněm výborně. 

 
 
V Plzni dne 24. dubna  2012 
 
 
 
 

 
JUDr. Tomáš Pezl 
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