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1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma považuj i za  
navýsost aktuální, a to zejména s ohledem na stále se 
zvyšující pronikání okolí člov ěka (osoby), spole čnosti, 
veřejnosti, do jeho soukromí. Samoz řejm ě, že doty čný pom ěr je 
možno zkoumat i z druhé strany, tj. posoudit možnos t 
omezování svobody projevu vn ějšími faktory. 

 
2.  Náro čnost tématu na teoretické znalosti, vstupní 
údaje, jejich zpracování a použité metody: Zvolené téma je 
nepochybn ě náro čné na znalost zpracování vstupních údaj ů, to 
jest na seznámení se s celým rejst říkem relevantní knižní, 
časopisecké atd. Tvorby a to naší i zahrani ční; to koneckonc ů 
vyplývá i ze seznamu literatury, který autorka p řikládá. V 
názvu ovšem diplomantka p řipomíná i vzetí z řetele na 
judikaturu: takto i nes četná judikatura v dané oblasti musela 
být p ředmětem jejího studia. 
 Rovn ěž pokud jde o metody nabízející se k použití, musel a 
autorka nutn ě zvolit správn ě mezi mnohými. Mám za to, že se 
jí to poda řilo velmi dob ře. Použila zejména metodu 
analytickou a syntetickou, ale i metody další, mezi  nimi na 
prvním míst ě metodu srovnávací. P řitom je t řeba podotknout, 
že nejde o to, že by autorka vedle sebe položila dv ě právní 
úpravy a nechala na čtená ře, aby si je porovnal. Autorka 
přímo v textu, v jednotlivých bodech ob ě právní úpravy v 
jednotlivých detailech řádně srovnává. 

 
3. Formální a systematické člen ění práce: P ředložená práce je 
rozd ělena do úvodu, záv ěru a čty ř kapitol, které jsou vesm ěs 
dále i více četn ě člen ěny.  
Po standardním úvodu následuje první kapitola, v ní ž se 
autorka zabývá pojmem „média“, uvádí je do souvislo sti se 
soudní praxí, a v ěnuje se lidským práv ům v oblasti komunikace 
v úrovni ústavního po řádku. Již zde reflektuje problém limit ů 
svobody projevu.  
V druhé kapitole se diplomantka zabývá, velmi podro bně, 
ochranou osobnosti v prost ředí prost ředk ů komunikace, probírá 
jednotlivá díl čí práva chránící jednotlivé stránky lidské 
osobnosti (vždy v česko-n ěmeckém úhlu pohledu), a reflektuje 
problematiku posmrtné ochrany. 
V t řetí kapitole jsou zkoumány n ěkteré zajímavé aspekty 
kolizí svobody projevu  s d říve probíranými díl čími 
osobnostními právy. Zde se zabývá nap ř. otázkami 



souvisejícími s postavením osoby ve řejn ě činné a ve řejn ě 
známé. 
Konečně ve čtvrté kapitole diplomantka v ěnuje svou pozornost 
aktuálním problém ům rubrikovaného konfliktu, jednak ze 
zřetele recentní judikatury, jednak z pohledu na nová  
občanskoprávní ustanovení zákona. 
 
4. Vyjád ření k práci: Celkov ě práci hodnotím jako zda řilou. 
Práce je p ěkně uspo řádaná, psaná čtivým jazykem, 
inspirativní. Popisnost je práci cizí, a to jak dík y volb ě 
pramen ů, tak i vhodnému p řístupu autorky k matérii samotné. 
Diplomantka pracovala s obrovským množstvím zdroj ů, což je 
patrné nejen z obsáhlého seznamu, p řipojeného k práci, ale i 
z nadmíru po četného poznámkového aparátu, kterým je práce 
provázena. . 

 
5. Kritéria hodnocení práce: 
A/ Spln ění cíle práce: P ředložená práce pln ě spl ňuje v 
rubrice i v úvodu nazna čené cíle. 
B/ Samostatnost p ři zpracování tématu: Autorka prokázala 
schopnost samostatné práce, a to jak p ři výb ěru a zpracování 
literatury, tak i p ři vlastním sepsání práce. 
C/ Práce s literaturou: již jsem uvedla, že na konc i práce je 
zařazen seznam použité literatury, knižní, časopisecké, 
internetové, r ůzné podoby, zna čně bohatý. Poznámkový aparát 
(viz také výše) je veden pe čliv ě a lege artis.  
D/ Hloubka provedené analýzy: Podle mého názoru aut orka 
analyzovala dané téma v řádné hloubce a pro ú čely práce 
tohoto druhu více než dostate čně. 
E/ Úprava práce: K formálnímu vybavení práce nemám žádné 
výhrady, naopak, práce je sepsána p řehledn ě a vhodn ě. 
 

6.  Připomínky a otázky k zodpov ězení p ři obhajob ě: Zásadní 
připomínky k práci nemám, podstatné chyby neshledávám . Ocenila 
bych, kdyby se diplomantka vyslovila k rozsahu, res p. mezí 
zpravodajské licence, kde jde o ob ětí neš ťastných událostí, pop ř. 
i v pohledu do Evropy. 

 
7. Doporu čení/nedoporu čení práce k obhajob ě: Vzhledem k tomu, 
že p ředložená diplomová práce všechny požadavky kladené jak 
po stránce obsahové, tak po stránce formální na prá ce tohoto 
druhu, doporu čuji práci k obhajob ě.  
 
8. Navržený klasifika ční stupe ň: výborn ě. 
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