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1. Aktuálnost (novost) tématu 
Téma lidských práv (a respektu k nim) samo o sobě zdaleka není novým. Sahá do hluboké 

minulosti. V novodobé historii požadavek na dodržování lidských práv vystoupil do popředí po 

druhé světové válce. Na půdě Organizace spojených národů byla tehdy (1948) přijata Všeobecná 

deklarace lidských práv, v evropském prostředí pak Úmluva o ochraně lidských práv a 

základních svobod (1950). Československo se stranou Úmluvy stalo v roce 1992. Porušení 

Úmluvy posuzuje Evropský soud pro lidská práva (ESLP). Lidská práva, respekt k nim, jakož ale i 

jejich vzájemné kolize a jejich meze bezesporu představují významné téma i pro současnost, a to 

i bezprostřední aktuálnost týkající se pandemie koronaviru. Nová situace, ve které se lidstvo 

nachází, přináší zásadní dilemata související s  omezeními osobních svobod (pohybu, 

shromažďování), současně se obnažuje kontroverznost virtuální reality, téměř bezbřehé 

svobody projevu na sociálních sítích, jakož i téma osobní zodpovědnosti při veřejném 

formulování názorů.  

 

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

Jak plyne z úvodu práce, rigorozantka si klade za cíl představit fungování ESLP, právní základ 

svobody projevu v tuzemském i mezinárodním kontextu a poskytnout analýzu jednotlivých aspektů 

svobody projevu v kontextu judikatury. Předsevzala si vylíčit jednotlivá rozhodnutí v kontextu 

tematicky podobných rozhodnutí ESLP, tuzemského Nejvyššího soudu, Ústavní soudu a Soudního 

dvoru Evropské. Práce se zaměřuje pouze na vybrané aspekty, které jsou voleny zejména z hlediska 

aktuálnosti a dynamiky dané oblasti. Cílem práce není zmapovat již ustálenou a v odborné 

veřejnosti dobře známou judikaturu, ale nabídnout rozbor co možná nejaktuálnější judikatury, 

proto mohou být některá významná rozhodnutí v práci opominuta za účelem poskytnutí prostoru 

pro novější rozhodnutí. Samotná aktuálnost rozhodnutí ovšem není jediným kritériem, každé 

rozebrané rozhodnutí musí představovat svým způsobem důležité či významné rozhodnutí 

v oblasti. Uvedené předsevzetí je bezesporu chválihodné, ambiciózní, vyžaduje pečlivé 



seznámení se s materií, orientaci v ní a vyhodnocení důležitosti rozhodnutí. Otázkou snad jen je, 

zda by nebylo vhodné představit, byť jen výčtem, i starší významná rozhodnutí. Metoda práce je 

popisná, analytická, i komparativní. 

 

3. Formální a systematické členění práce 
Práce se sestává z těchto částí: Úvod; kapitola 1. ESLP; kapitola 2. Právní úprava svobody 

projevu; kapitola 3. Svoboda projevu a ochrana soukromí; kapitola 4. Svoboda projevu a online 

prostředí; kapitola 5. Svoboda projevu a náboženské projevy; kapitola 6. Svoboda projevu a hate 

speech; kapitola 7. Svoboda projevu a právo na ochranu zdroje); Závěr. Kapitoly jsou členěny na 

body a podbody. Práce dále práce obsahuje Titulní stranu, Prohlášení, Poděkování, Obsah, 

Seznam zkratek, Seznam použitých zdrojů, Abstrakt vč. klíčových slov a Abstract vč. Keywords.  

 

4. Vyjádření k práci 
Přibližně čtvrtina práce obsahuje popis teoretických východisek, je představen ESLP jakož i 

právní normy, které aplikuje. Těžiště práce spočívá v představení judikatury a jejím rozboru. 

Práce tak činí po skupinách případů ke kolizi svobody projevu a ochrany soukromí (kapitola 3), 

k specigfikům svobody projevu v online prostředí (kapitola 4), k vztahu svobody projevu a 

náboženské svobody (kapitola 5), k problematice svobody projevu a hate speech (kapitola 6) a 

k problematice svobody médií a ochrany zdroje (kapitola 7). Práce se věnuje rozhodnutím v 29 

případech, z toho 25 ESLP: Couderc a Hachette Filipacchi Associés proti Francii, Satakunnan 

Markkinaporssi Oy a Satamedia Oy proti Finsku, Tamiz proti Spojenému království, M. L. a W. W. 

proti Německu, Youth Initiative for Human Rights proti Srbsku, Big Brother Watch a další proti 

Spojenému království, Wegrzynowski a Smolczewski proti Polsku, Kablis proti Rusku a Elvira 

Dmitriyevová proti Rusku, Delfi AS proti Estonsku, Rolf Anders Daniel Pihl proti Švédsku, E. S. 

proti Rakousku, Tagiyev a Huseynov proti Ázerbájdžánu, Eweida proti Spojenému království a 

Layla Sahin proti Turecku, I. A. proti Turecku, Ibragim Ibragimov a další proti Rusku, 

Atamanchuk proti Rusku, Belkacem proti Belgii, Stomakhin proti Rusku, Altintas proti Turecku, 

M´Bala M´Bala proti Francii, Williamson proti Německu, Centro Europa 7 S. R. L. a Di Stefano 

proti Itálii, Sanoma Uitgevers BV proti Nizozemsku, Becker proti Norsku. Z judikatury jiných 

soudů analyzuje: rozhodnutí SD EU Google Inc proti Agencia Espaňola de Protección de Datos, 

Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 45/17, Rozhodnutí Městského soudu v Praze ve věci J. S. proti OUR 

MEDIA, Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 348/2019, Nález Ústavního soudu I. ÚS 

394/04. Vedle vlastního rozboru jsou cenné pasáže, kde rigorozantka analyzuje jednotlivé 

tematické celky. Takto dílčí závěry představuje v částech 3.7, 4.5, 5.4, 6.5 a 7.4. Kladně lze 

hodnotit, že rigorozanta neustrnula na výkladu svobody projevu pouze v typickém střetu 

s ochranou soukromí, ale věnuje se tématu v širším rámci. Zmiňuje tak i vztah k náboženské 

svobodě. Věnuje se fenoménu hate speech, zde popisuje případy týkající se etnických a rasových 

problémů, podpory terorismu a popírání historických faktů. To vše jsou zásadní témata 

společnosti.  

 

5. Kritéria hodnocení práce 
Splnění cíle práce ANO 

Samostatnost při zpracování rigorozantka osvědčila samostatnost při zpracování 



tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

tématu, tomu odpovídá i výsledek kontroly na 

plagiáty – vygenerovaný protokol ze dne 25. června 

2020: počet podobných dokumentů: 698 s nejvyšší 

dosaženou mírou podobnosti: menší než 5 % 

Logická stavba práce ANO 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

řádná, včetně využití cizojazyčných zdrojů  

Hloubka provedené analýzy (ve 

vztahu k tématu) 

dostatečná, odpovídající druhu práce, převážně 

koncentrovaná na vlastní téma 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

řádná (bez grafů a tabulek) 

Jazyková a stylistická úroveň vyhovující 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
Doporučení/nedoporučení k obhajobě doporučuji k obhajobě 

Otázka k obhajobě úvahy k přípustnému omezení svobody 

projevu ve světle judikatury ESLP, úvahy pro 

futuro  

 

 

V Praze dne 19. října 2020  
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JUDr. Zuzana Císařová, oponentka 


