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Práce se zabývá historicky první ucelenou úpravou osobnostních práv (práv na ochranu 
osobnosti) v novém, rovněž prvním, čínském občanském zákoníku z roku 2020. Porovnává 
tuto novou úpravu s předchozími čínskými právními normami v této oblasti, a příležitostně 
též s příslušnými normami českými. 
 
Práce je logicky rozvržena a přesvědčivě argumentovaná. Rovněž využití sekundární 

literatury a pramenů se zdá solidní. Překlady z čínských zdrojů jsou spolehlivé; jisté rozpaky 

by snad mohla budit pouze trochu zbytečná úvaha o charakteru morfému 民 ve výrazu 民法 

- autor naznačuje jeho politizaci s odkazem na kompozita jako 人民; stejně tak se ovšem 

vyskytuje v kompozitech jako 民间, které zcela odpovídají významu "civilní, občanský, nestá

tní" apod.  

 
To je samozřejmě maličkost. Jediná podstatnější výhrada se týká autorovy volby rozvést ze 
"šesti základních osobnostních práv" v nové úpravě čtyři konkrétní. Šest základních 
osobnostních práv v ČOZ je přitom ve skutečnosti pět - první ze šesti bodů je věnován 
"obecným ustanovením" (str. 35), takže autor vynechává pro podrobnější analýzu jenom 

jediné: "právo na soukromí a [právo na] ochranu osobních údajů (隐私权和个人信息保

护)".  

 
Přitom právě tato oblast by mohla představovat nejvhodnější úhel pohledu pro posouzení 
nové úpravy. Jednak se přímo dotýká jedné z nejcitlivějších částí čínského systému 
"digitálního leninismu" (ještě více než "hodnocení společenského kreditu", jemuž je 
věnována obsáhlá pasáž na str. 58-60), jednak má v listopadu 2021 vstoupit v platnost nový 

Zákon o ochraně osobních informací 中华人民共和国个人信息保护法, schválený v srpnu.  

 
Tento zákon jde podle analytiků nad rámec evropského GDPR a zaručuje (alespoň na papíře) 
čínským občanům bezprecedentní ochranu soukromí vůči internetovým společnostem a 
dalším komerčním subjektům - bohužel však právě jen vůči nim. Vůči státu, respektive 
státostraně, je naopak zanechává bez ochrany v důsledku vágních výjimek v oblasti státní 
bezpečnosti. Tento přístup je výmluvný a v ČLR aplikovaný plošně. Je škoda, že se autor 
rozhodl právě tuto oblast vynechat z podrobné analýzy. 
 
Přes tuto výtku, která možná přesahuje rámec bakalářské práce, navrhuji hodnocení jedna. 
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