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1. Aktuálnost ( novost ) tématu :     Téma ochrany osobnosti je aktuální jak z hlediska 

právní úpravy v právu hmotném, tak následně, při rozhodování o tom, zda došlo či 
nedošlo k porušení práv, tedy  v právu procesním. Přes relativně bohatou judikaturu, je 
daná problematika stále plná míst, na něž jsou různé názory, a to nejen v odborné 
literatuře, ale především v praxi soudů. Jak je uvedeno již v úvodu práce, samotný 
pojem „osobnost“ není zcela přesně definován, byť otázkou je, zda je to vůbec možné 
? 

. 
 
2. Náročnost tématu : V návaznosti na kladné stanovisko k aktuálnosti výběru tématu lze 

i při závěru, zda se jedná o téma náročné, diplomantce kladně přisvědčit. Na úrovni 
diplomové práce předpokládám spíše teoretické znalosti získané studiem odborné 
literatury, než praktické znalosti z praxe soudů. Diplomantka, jak vyplývá v podstatě 
z každé stránky práce, se snažila vycházet z judikatury a z literatury s tím, že se 
nespokojila s pouhou recepcí získaného, ale vždy se snažila připojit vlastní 
zdůvodněný názor. Téma je z hlediska soudní praxe poměrně „mladé“, takže jeho 
výběr hodnotím jako výběr aktuálního tématu. 
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3. Kritéria hodnocení práce: Byť se jedná o výběr tématu z procesního práva, 

diplomantka věnuje více než polovinu práce analýze hmotně právní úpravy. Uvedený 
postup nelze ale hodnotit jako nedostatek práce, protože právě zde je markantní 
propojení právo hmotné s právem procesním. V posudku se ale věnuji především 
procesní části problematiky. Zde bych vytkl diplomantce určitou logickou 
nesystematičnost, kdy charakteristiku řízení o ochranu osobnosti zařadila až na stranu 
41 práce do bodu 8 a nikoliv již na začátek na stranu 46. Dále se mi zdá příliš stručný 
závěr, kde se příliš nedotýká připraveného nového občanského zákoníku, byť je 
v jednotlivých částech okrajově zmíněn. Proto chybí i úvahu o možných změnách 
občanského soudního řádu, tedy zda je či není dosavadní právní úprava dostatečná. Po 
stránce jazykové je práce napsána na dobré  úrovni a je využit citovaný  velmi bohatý 
poznámkový aparát i citovaná judikatura. 

 
4. Připomínky a otázky k obhajobě: K práci mám několik detailních připomínek. Na 

straně 34 bod 6.4. 2 je uvedeno, že předběžné opatření lze nařídit jen na návrh. Takový 
obecný závěr (patrně míněno v rámci ochrany osobnosti) není správný, protože ve 
výjimečných případech soud nařídí předběžné opatření i  bez návrhu . Na straně 34 
v bodu 7 první odstavec je uvedeno, že účastníky řízení jsou pouze fyzické osoby, 
když na straně 39 bod 7.2 druhý odstavec se hovoří o právnické osobě jako o 
žalovaném. Na téže straně v bodu 7.2 první odstavec je uvedeno, že  odpovědným 
může být i nezletilec a proto je odpovědnost založena na objektivním principu bez 
zavinění. Domnívá se  diplomantka, že nezletilá osoba odpovídá pouze objektivně ? 
V části 9 práce postrádám zmínku o předběžném jednání, které je synonymem pro 
sporné řízení. V rámci ústní části obhajoby práce bych chtěl slyšet názor diplomantky 
na dostatečnost či nedostatečnost současné procesní úpravy na připravený nový 
občanský zákoník – v části ochrany osobnosti. 

 
5. Práci  doporučuji k obhajobě.  

 
6. Známku hodnotím stupněm : Velmi dobře  
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