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1. Aktuálnost (novost) tématu  
Vzhledem k zaměření na nová média jde o vysoce aktuální lidskoprávní téma posledního 
desetiletí, významný vliv zde má i ESLP.  

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, a 

použité metody 
Téma je v úrovni běžné až vyšší náročnosti, vyžaduje studium právních předpisů 
(tuzemských, evropských i mezinárodních), závěrů nauky a významnou měrou též judikatury, 
včetně judikatury ESLP. 
Metoda popisná, komparativní a analytická. 

 
3. Formální a systematické členění práce 
Práce je členěna na Úvod, kapitolu 1. Internetové právo a pojem nových médií, 2. Pojem 
ochrany osobnosti a jeho zakotvení v právním řádu České republiky, 3. Úvod do ochrany 
osobních údajů a cílená reklama, 4. Případy omezení osobnostních práv se zaměřením na 
nová média, 5. Prostředky ochrany osobnosti poskytované soukromým a veřejným právem, 
6. Právo na zapomnění a další prostředky ochrany osobnosti v nových médiích, Závěr, 
Seznam zkratek, Seznam použitých zdrojů, Abstrakt, Abstract, Název práce a klíčová slova 
(česky, anglicky). 

 
4. Vyjádření k práci 
Diplomantka si předsevzala pojednat o vybraných aspektech ochrany osobnosti se 
zaměřením na nová média jakožto na fenomén současné informační společnosti, nebývalý 
masově dostupný nástroj svobody slova, avšak současně i jako prostředí stejně tak masového 
porušování práv třetích osob. Jedná se nejen o klasické zásahy v novém prostředí 
(neoprávněná kritika, pomluvy – vč. hate speech, zneužití podobizen …), ale i typově o nové 
zásahy jako jsou např. falešné profily na sociálních sítích (ochrana jména), popř. zásahy zcela 
nové dimenze jako je (zne)užívání osobních údajů, často podpořené neznalostí či 
neobratností samotných nositelů práv. Práce si klade za cíl představit koncept ochrany 
osobnosti v novém prostředí v rámci českého právního řádu i na poli evropském (s přesahy i 
do veřejného práva) se zaměřením na efektivní využití možností ochrany osobnosti člověka, 
zejména jeho soukromí. Diplomantka si uvědomuje nedostatečnost, kterou vykazuje užití 



 

 

práva z offline světa v prostředí online. Technologická specifika narušila účinné fungování 
„starého práva“ a přináší řadu nových podnětů, navíc státní moci nezřídka chybí věcná 
znalost nových technologií a tím i schopnost účinně, resp. alespoň účinněji tvořit a 
prosazovat právo. Na druhou stranu nelze právo považovat za všemocné. Diplomatka 
závěrem trefně s notnou dávkou skepse cituje slova Radima Polčáka o tom, že právo je nejen 
uměním dobrého a spravedlivého, ale často pouze uměním možného. Diplomantka se 
zamýšlí i nad současnou úpravou odpovědnosti, resp. limitace odpovědnosti poskytovatelů 
služeb informační společnosti (ISP) v evropském prostředí a ve vazbě na svobodu projevu 
váží argumenty pro a proti posílení jejich odpovědnosti. Čtenáře seznamuje i s relevantní 
judikaturou ESLP k tématu zneužití svobody slova na internetu, tedy zejména s případem 
Delfi a s případy navazujícími (stížnosti 64569/09, 22947/13, 74742/14) a závěry judikatury 
SDEU.  
      
5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Ano 

Logická stavba práce Ano 

Samostatnost při zpracování tématu 
včetně zhodnocení práce z hlediska 
plagiátorství 

ano, s využitím dostatečných teoretických 
znalostí, kontrola na plagiáty v pořádku – 
vygenerovaný protokol ze dne 9. 9. 2018 
vykazuje údaj: počet podobných dokumentů: 
13; nejvyšší dosažená míra podobnosti: < 5% 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 
zdrojů) včetně citací 

řádná, včetně zahraničních pramenů  

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 
k tématu) 

dostatečná; téma popsáno dostatečně hluboce 
(vč. širších souvislostí); významné odkazy na 
judikaturu; cenné vlastní úvahy 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) řádná (bez grafů a tabulek) 

Jazyková a stylistická úroveň bez výhrad, práce je psána dostatečně odborně 
a současně srozumitelně, čtivě 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení k obhajobě 
 

doporučuji k obhajobě 
 
 

Otázka k obhajobě právo na zapomnění 

Navržený klasifikační stupeň výborně  
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