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Aktuálnost tématu 

 Zkoumaná tématika je v teorii i v praxi bezesporu navýsost aktuální,  

zejména i z toho důvodu, že diplomant své výklady správně rozšířil o tak 

aktuální praktické otázky, jako je např. užití záznamu telefonního 

rozhovoru, plynutí času a jeho význam pro uplatnění práv podle §13 obč. 

zák., vzájemný vztah mediálních zákonů a občanského zákoníku, 

problematika ochrany osobních údajů fyzické osoby. 

 

Náročnost tématu 

 Diplomant v práci jako celku bezesporu osvědčil velmi dobré 

teoretické znalosti, dobrou orientaci v rozsáhlé použité literatuře, jakož i ve 

znalosti praxe Ústavního soudu České republiky a obecných soudů. 

Oceňuji i to, že se diplomant pokouší, a dlužno dodat, že s úspěchem, 

rozšířit své výklady vztahující se netoliko k občanskému zákoníku, nýbrž k 

některým zvláštním předpisům se správným důrazem na to, že těžiště 

soukromoprávní úpravy ochrany osobnosti fyzických osob je třeba hledat 

a nacházet v prvé řadě v občanském zákoníku jako ústředním 

soukromoprávním předpisu. 

 

Kritéria hodnocení práce 

 Práce rozhodně splnila cíl, který si při svém zadání a následném 

zpracování diplomant vytkl. I když je na práci patrný vliv rozsáhlé odborné 

literatury, jsou nicméně určité partie práce (např. promlčení práva na 
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peněžité zadostiučinění aj., které svědčí o schopnostech diplomanta 

samostatně přistupovat ke zpracování zvoleného tématu. 

 Ze systematického hlediska je práce přehledně členěna, takže 

čtenář při jejím čtení získává náležitý ucelený obraz o problematice, která 

je vlastním předmětem zvolené diplomové práce. 

 Na zpracování práce oceňuji i to, že se v ní diplomant nevyhýbá ani 

problematice, která není zejména v současné teorii vždy jednoznačně 

řešena (např. vztah ochrany občanského zákoníku a mediálních zákonů 

ve smyslu možnosti jejich nezávislého uplatňování; problematice 

rozhodování soudu o použití důkazů, které byly získány bez výslovného 

souhlasu toho, komu bylo zasaženo do všeobecného osobnostního 

práva). 

 K oběma výše zmíněným otázkám bude namístě se vrátit i při ústní 

obhajobě, u které bude mít diplomant možnost svá stanoviska zaujatá 

v práci ještě blíže rozvést. 

 Celková úroveň práce po stránce jazykové a stylistické je velmi 

uspokojivá. Diplomant se srozumitelně vyjadřuje, a to i o té problematice, 

která není vždy na prvý pohled pro čtenáře zcela jednoduchá. 

 

 Předběžně navrhuji práci klasifikovat : výborně. 
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