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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Osobnost jedince a její právní ochrana jsou tradičními předměty právního zkoumání. 
Aktuálnost téma spatřuji ve skutečnosti, že osobnost jedince, resp. její jednotlivé složky 
čelí v dnešní společnosti potencionálním zásahům  ve větší míře, než tomu bylo 
v minulosti (důvody jsou rozsah a prostředky médií, jakož i informační technologie a 
jejich možnosti). 
 

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

použité metody 

 
Náročnost téma spočívá  v spojení hmotněprávní a procesní stránky institutu ochrany 
osobnosti, jakož i ve skutečnosti, že právní úprava v občanském zákoníku má obecnou 
povahu ve vztahu k úpravám zvláštním. Náročnost tématu pro diplomanta spočívá  mj. 
i v tom, že obecnost právní úpravy vyvolává potřebu řešení vznikajících otázek cestou 
soudního rozhodování a tudíž i analýzu judikatury. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Z hledisek formálních hodnotím předloženou diplomovou práci jako práci zpracovanou 
na odpovídající úrovni (např. citace použitých zdrojů jsou správné a četné). 
Systematika práce je zdařilá, vyrovnaná a přehledná. Autorka postupuje v tématu 
s respektem   k jeho vnitřní logice. 
Práce má celkem dvanáct částí. Přičemž 11 a 12 jsou formálními přílohami práce 
(resume a seznam zdrojů).  
 
 

4 .      Vyjádření k práci 
Nejprve se autorka  v přiměřeném rozsahu věnuje osvětlení hmotněprávního zakotvení 
ochrany osobnosti v občanském právu ( v části 1 – 5). Tento rozsah považuji za 
přiměření s ohledem na argument zmíněný zde sub 1. 
V částech 6 – 9 se pak již autorka věnuje vlastnímu tématu svého diplomového úkolu. 
Oceňuji, že  mezi prostředky  ochrany nepominula ani smír nebo předběžné opatření. 
Význam smíru ve sporech o ochranu osobnosti by měla autorka blíže objasnit v rámci 
ústní obhajoby. 
Zasvěcené jsou výklady autorky ohledně procesní a věcné legitimace v řízení na 
ochranu osobnosti (viz např. otázku pasivní legitimace).  Prokazuje  výbornou znalost 
judikatury (fundovaně  ji vybírá a vhodně cituje a argumentuje). Podobné hodnocení 
platí i ohledně  výkladů, které se týkají žaloby ve věcech ochrany osobnosti (viz např. 
str. 43) a náhrady nemajetkové újmy v penězích dle autorky finanční satisfakce). 
Podobné kvality zpracování dosahuje partie věnovaná dokazování v předmětných 
sporech. Zde autorka nejprve přesně vymezuje předmět dokazování těchto zvláštních 
sporů   a principy, kterými je dokazování v nich ovládáno. V otázce  konfliktu mezi 
zákonností důkazních prostředků získaných zásahem do osobnosti člověka a  zájmu 
na spravedlivém rozhodnutí není zcela zřejmý autorčin postoj. 



 
      

 
 
 
5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Téma bylo v zásadě vyčerpáno. 

Samostatnost při zpracování 
tématu 

 Práce je zpracována na základě analýzy judikatury  
a dalších pramenů, které jsou správně citovány.  

Logická stavba práce Práce má přehlednou a jasnou systematiku. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Literatura je citována správně a vhodně. Zahraniční 
literatura použita nebyla. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Práce není pouhým popisem platného práva, nýbrž  
četně používá   judikaturu.  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Dobrá. 

Jazyková a stylistická úroveň Velmi dobrá. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Viz sub 4. 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Doporučuji k ústní obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně. 

 
 
V Praze dne 1.května 2011 
 

Doc. JUDr.Alena Macková, Ph.D. 
konzultantka diplomové práce 


