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Kandidátka si vybrala velmi široké téma, které se netýká pouze 
občanského hmotného práva, ale krom procesního práva má vztah i 
k jiným disciplínám. 
 
Práce má 109 stran vlastního textu a splňuje tedy základní předpoklad pro 
rigorózní práci. 
 
Téma je tedy velmi široké a uchopit jej tak, aby co obsahovalo bez 
zbytečných detailů v podstatě všechny zmíněné vazby, je více než obtížné.  
 
Kromě stručného úvodu a závěru má práce osm podstatných částí. 
Především kandidátka definuje pojem morální a materiální satisfakce. Po 
stručném historickém úvodu, který je spíše spojovacím můstkem mezi 
definicemi a platnou právní úpravou a nikoliv občasnou metodou „získá¨ní 
počtu stránek práce, se kandidátka zabývá současnou právní úpravou. 
 
Dané téma nezkoumá jen v rovině práva soukromého, ale po ústavně 
právním aspektu se zabývá i rovinou práva veřejného, konkrétně trestním 
a správním právem. 
 
Po tomto oddělení roviny veřejného práva se kandidátka zabývá hlavní 
částí tématu- ochranou osobnosti. Zde na straně 37 až 68 práce 
kandidátka velmi podrobně, metodou „krok za krokem“ analyzuje všechny 
prvky a předpoklad právní úpravy ochrany osobnosti podle občanského 
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zákoníku. Pokud čtenář zde hledá například dlouho diskutovanou otázku 
námitky promlčení, najde podrobnější odpověď v části šesté práce. 
 
Samostatně kandidátka analyzuje otázku odpovědnosti za škodu na zdraví 
upravenou v občanském zákoníku a opět prakticky nevynechá ani jeden 
aspekt, aniž by to byla pouhá recepce zákona s občasnými citacemi 
judikatury. 
 
Do vybraného témata patří nepochybně i újma vzniklá činností médií, kdy 
se autorka podrobněji zabývá jednotlivými instituty podle tiskového 
zákona a zákona o provozování televizního a rozhlasového vysílání. 
 
Konečně se kandidátka v rámci rozboru platné právní úpravy zabývá i 
autorským zákonem. 
 
Celek je završen stručným rozborem chystané právní úpravy obsažené 
v připraveném novém občanském zákoníku a úvahami de lege ferenda, i 
v rámci evropského práva. 
 
Práce je psána velmi dobrým právním jazykem s bohatým poznámkovým 
aparátem citujícím použitou judikaturu a literaturu s tím, že v každém 
diskutovaném případě kandidátka zaujala vlastní zdůvodněný názor. 
 
Z práce je patrno, že kandidátka má bohaté zkušenosti z vlastní praxe 
opřené o rozsáhlé studium. 
 
Práci jako vynikající doporučuji k obhajobě a nemám k ní detailní 
poznámky ani připomínky. 
 
V Praze dne 23. května 
 

JUDr. Tomáš Pohl 
 
 


