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Téma práce: Vybrané aspekty ochrany osobnosti se 
zaměřením na nová média 

Rozsah práce: celkem 125 stran, vlastní text práce od Úvodu po 
Závěr 97 stran –více než minimálních 108 000 
znaků včetně mezer (konkrétně 263 553)  

Datum odevzdání práce: 3. září 2018 (elektronicky 1. září 2018) 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu  

Jedná se o aktuální, atraktivní téma týkající se práva v prostředí internetu s celospolečenským 
významem.   

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

použité metody 
Téma vyžaduje teoretické znalosti z oblasti tuzemského práva i práva evropského, včetně 
judikatury. Metoda popisná a analytická, též komparativní. 

 
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 zpracováním práce osvědčila orientaci v oblasti tématu ochrany osobnosti 
v prostředí nových médií. Čtenáři přináší poutavý, na informace bohatý výklad problematiky 
včetně aktuální legislativy i judikatury. Práce v úvodních kapitolách vymezuje stěžejní pojmy a 
podává obecný exkurz do práva na ochranu osobnosti. Dále se zaměřuje na téma ochrany 
osobních údajů a cílené reklamy jako způsobu nakládání s osobními údaji na internetu. Těžiště 
práce lze nalézt zejména v kapitole čtvrté, která se – částečně v obecné rovině - věnuje testu 
proporcionality, osobám veřejného zájmu, satiře a parodickým profilům na sociálních sítích, 
oprávněnému a neoprávněnému užití osobnostních statků v prostředí nových médií včetně 
odpovědnosti za neoprávněný zásah. Takto jsou v pozornosti práce i instituty hate speech a hate 
crime, služba street view, jakož i odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti (ISP), 
kdy - vedle podstatných závěrů judikatury ESLP k diskusním příspěvkům na internetu - přiléhavě 
cituje i závěry SDEU z oblasti ochrany duševního vlastnictví. Kapitola pátá má pak úvodem (5.1) 
opět obecnější charakter, dále (5.2) se věnuje použitelnosti v oblasti nových médií, nechybí ani 
exkurz do veřejnoprávní ochrany. Kapitola šestá je pak opět zacílena pouze na nová média, 
nejprve se věnuje právu na zapomnění (geneze, prosaditelnost, hodnocení) a dále pak dalším 



 

 

specifickým prostředkům ochrany osobnosti v prostředí nových médií, kam řadí – zobecněně 
řečeno -  i využití nástrojů nabízených přímo poskytovateli služeb v zájmu společensky 
odpovědného přístupu k právům třetích osob, jakož i nástroje preventivní, mezi něž lze řadit 
podporu internetové gramotnosti s cílem vytvoření společenství informovaných uživatelů. 

 
5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce ano 

Logická stavba práce ano, byť není důsledné oddělení obecného a 
speciálního, kapitolu 4 by bylo vhodnější 
rozdělit do více samostatných kapitol, zařazení 
kapitoly 3 (zejména téma cílené reklamy) před 
kapitolu 4 se pro svoji konkrétnost nejeví zcela 
logické  

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 pramenů tuzemských i 
zahraničních včetně judikatury, s bohatým 
využitím cizojazyčných zdrojů  

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 
k tématu) 

U práce, která nese název „Vybrané aspekty 
….“, by byl vhodnější menší podíl obecného 
výkladu a koncentrace na téma samotné. 
Vzhledem k rozsahu práce však nelze jisté 
rozmělnění přičítat diplomantce a hodnocení 
její práce k tíži, spíše jde o určitý čtenářský 
komfort spojený se zasazením tématu do 
obecnějších souvislostí. Práci je tak třeba 
hodnotit jako vytvořenou (možná až trochu 
zbytečně) v širokém kontextu, nikoli však bez 
dostatečné hloubky provedené analýzy. 
Diplomantce se podařilo splnit cíl, kterého 
chtěla dosáhnout. 

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

Jazyková a stylistická úroveň dobrá, srozumitelná, čtivá, nikoli na úkor 
odborné úrovně 
určitá nedůslednost v seznamu zkratek – 
v seznamu není ISP 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení k obhajobě doporučuji k obhajobě 

Otázka k obhajobě úvahy de lege lata a de lege ferenda k odpovědnosti 
ISP s ohledem na ochranu konkrétních osob 
před nenávistnými projevy (klady a zápory, 
možnosti)  

Navržený klasifikační stupeň výborně 

V Praze dne 10. září 2018              
JUDr. Irena Holcová, 

oponentka diplomové práce 


