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POSUDEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
Jméno diplomantky: Anna Rozmánková 

Téma práce: Ochrana osobnosti a jména člověka a 
ochrana dobré pověsti, názvu a soukromí 
právnické osoby v mediálním prostředí, vč. 
rozboru judikatury   

Rozsah práce: celkem 68 stran (vč. Úvodní strany, Prohlášení, 
Poděkování a Obsahu); vlastní text práce od 
Úvodu po Závěr 53 stran – více než minimálních 
108000 znaků vč. mezer (konkrétně podle 
prohlášení diplomantky 131673)  

Datum odevzdání práce: 20. prosince 2018  

 
1. Aktuálnost (novost) tématu  
Téma včetně širších souvislostí je aktuální, a to jak z pohledu práva tuzemského, tak práva 
mezinárodního i evropského. Mediální prostředí v období informační společnosti prochází 
významnými změnami a přináší pro právo řadu podnětů pro úvahy de lege lata, ale i de lege 
ferenda.  

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, a 
použité metody 
Téma je v úrovni průměrné až vyšší náročnosti, vyžaduje orientaci v pozitivním právu, teoretické 
základy i znalost judikatury a schopnost komparace. Náročnost ztěžuje absence rozsáhlejších 
pramenů na téma osobní práva právnických osob.   
Metoda popisná, komparativní a analytická. 
 
3. Formální a systematické členění práce 
Práce je členěna na Úvod a části: 1. Základní pojmy, 2. Prameny právní úpravy, 3. Jednotlivé 
předměty ochrany, 4. Mediální prostředí, 5. Projevy koncepčních rozdílů ochrany osobnosti 
člověka a osobních práv právnických osob, 6. Ochranné prostředky mediálního práva, 7. Kolize 
ochrany osobnosti a svobody projevu v nových médiích, dále Závěr, Seznam použitých zdrojů, 
Abstrakt a Klíčová slova, Abstract a Key Words. 
 
4. Vyjádření k práci 
Diplomantka vstupovala do sepsání práce s hypotézou, že rozhodná osobnostní práva člověka 
(jméno, čest a soukromí) a osobní práva právnické osoby, resp. jejich ochrana v mediálním 
prostředí se stírají. Výsledně však dospívá k opačnému závěru, tedy, že osobnostním právům 
člověka je poskytována účinnější ochrana. Samotný záměr komparace vybraných práv a výsledné 
závěry jsou jistě cennými podněty k zamyšlení. Zajímavé jsou i jednotlivé kapitoly a podkapitoly o 
základech mediálního práva a ochraně práv třetích osob ve vztahu k mediálnímu obsahu včetně 
judikatury ESLP. To, co u práce ale částečně postrádám, je důslednější zpracování v zorném úhlu 
vlastního tématu, významná část práce je totiž více popisem institutů mediálního práva (bez 



 

 

ohledu na typ chráněné osoby), než komparací ochrany práv člověka a právnické osoby 
v mediálním prostředí. Pokud tak diplomantka např. podkapitolu 4.2 nazývá „Kolize svobody 
slova a ochrany osobnosti a kapitolu 7 „Kolize ochrany osobnosti a svobody projevu v nových 
médiích“, není tím ve skutečnosti míněna jen ochrana osobnosti, ale i osobních práv právnické 
osoby. Přes uvedené výhrady práce splňuje požadavky do práce tohoto druhu. 

         
5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce ano 

Logická stavba práce ano, s výhradami ohledně důslednosti 
v komparativním pojetí, a to jak v obsahu, tak 
terminologicky 

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 21. prosince 
2018 vykazuje údaj: počet podobných 
dokumentů: 53; nejvyšší dosažená míra 
podobnosti: < 5% 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 
zdrojů) včetně citací 

řádná, byť bez využití zahraničních pramenů  

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 
k tématu) 

dostatečná pro práci tohoto druhu 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) řádná  

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 popište základní shody a rozdíly v pojetí 
ochrany jména, cti a soukromí člověka a názvu, 
pověsti a soukromí právnické osoby 
v mediálním prostředí, využijte i úvah o 
rozdílech z rozsudku ESLP ve věci MTE 
Index proti Maďarsku a tam zmíněného 
rozhodnutí ve věci Sdružení jihočeské matky 
proti České republice (7.5) 

Navržený klasifikační stupeň velmi dobře  

 
Praze 6. ledna 2019 

JUDr. Veronika Křesťanová, Dr., 
vedoucí diplomové práce 

 


