
Posudek na disertační práci Mgr. Evy Zahořové 

Ochrana osobnosti v česko německém porovnání. 

 

Právní aspekty ochrany osobnosti jsou  stále aktuálním tématem, které přitahuje pozornost 

široké veřejnosti. Pochopitelný zájem o tuto problematiku je umocněn i značnou pozorností, se 

kterou veřejnost vnímá mediálně prezentované ataky do nerůznějších oblastí osobnostních práv 

zvláště u osob veřejně (umělecky) činných. Tyto mediální zásahy do osobnostní sféry občana mohou 

mít nepříznivý dopad na právní vědomí široké veřejnosti, která je z uložených  sankcí proti původci 

zásahu utvrzována v postoji, že jedinec –občan- stojící proti ekonomicky a právně silnému subjektu 

(vydavateli) nemá odpovídající ochranu. 

Předložená disertační  práce představuje velmi zdařilé zpracování zvoleného tématu 

neboť obsahuje vše, co se od práce tohoto druhu požaduje. Zejména lze zmínit dokonalé 

teoretické zázemí autorky, které prokazuje výkladem o obecných otázkách všeobecného 

osobnostního práva, důkladnou znalost vlastního tématu konfrontovanou (nejen) s judikatorní 

činností českých  a slovenských soudů ( včetně Ústavního soudu a Nejvyššího soudu), tak i 

soudů německých. Prokazuje bezvadnou znalost bohaté odborné literatury, se kterou pracuje 

lege artis.  

Autorka nepřehlíží ústavněprávní rámec ochrany osobnosti. S tím lze jen souhlasit již 

jen s ohledem na to, že ve sporech o ochranu osobnosti jde velmi často o střet dvou 

základních ústavně chráněných právech, a to zpravidla o střet mezi právem na svobodu 

projevu s právem na soukromí občana (v této souvislosti správně připomíná kritérium  

proporcionality). Pokud by se autorka hodlala věnovat zkoumané problematice  i nadále, 

upozorňuji na nedávno publikovaný  Komentář k Listině základních práv a svobod kolektivu 

autorů, Wolters Kluwer ČR, Praha 2012).  

Oponovaná práce představuje zpracování velmi aktuálního tématu, které v souladu 

s ochranou poskytovanou právním řádem staví do popředí člověka jako výjimečnou bytost 

s tím, že základním úkolem práva je respektovat hodnotu lidského života, lidské osobnosti ve 

všech nejrůznějších a  rozmanitých projevech.  

Autorka zvolila nejenom právně dogmatický přístup nýbrž i přístup komparativní. Ten 

jí umožnil provést srovnání s německou právní úpravou na  jejíž mnohdy shodné, ale I odlišné  

znaky s českou právní úpravou autorka přesvědčivě upozorňuje. Jejím cílem, jak uvádí, 



nebylo tyto úpravy hodnotit, nýbrž podat objektivní pohled na právní úpravu ochrany 

osobnosti dvou sousedních zemí. Připomíná , že v některých případech se česká soudní praxe 

(včetně Ústavního soudu) závěry německé judikatury silně inspiruje.  

Práci rozdělila do sedmi kapitol, k nimž přiřazuje závěr a exkurz. 

V první kapitole se věnuje otázkám pramenů, které ochranu osobnosti zakotvují, 

respektivě upravují. Významnou kapitolou je kapitola druhá, která se věnuje všeobecnému 

osobnostnímu právu. Tato kapitola je ukončena srovnáním obecných  výkladů všeobecného 

osobnostního práva v České republice a v Německu. Jednotlivé součásti všeobecného 

osobnostního práva rozebírá pak v kapitole třetí, ve které věnuje zvláštní pozornost životu a 

zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, právu na soukromí, jménu, právu na osobní svobodu, 

právu na podobu, právu na projevy osobní povahy, svobodný rozvoj osobnosti a konečně 

zkoumá právo na biomateriální sebeurčení. Dispozici s osobnostními právy a jejich ochraně 

jsou věnovány následné kapitoly. Kromě jiného řadu nových postřehů a pohledů přináší 

v kapitole sedmé, která je nazvána “Ochrana osobnosti ve specifických oblastech”. Do 

specifických oblastí řadí úpravu pracovního práva, zpravodajství a reklamy. K práci je 

přiřazen i exkurz o úpravě ochrany  osobnosti v návrhu nového občanského zákoníku; Pro 

čtenáře jsou nesporně autorkou uvedené nálezy a usnesení Ústavního soudu České republiky 

stejně tak jako rozsudky a usnesení Spolkového  ústavního soudu velmi inspirativní.  

 

Posuzovaná práce nepochybně splnila požadavky jak obsahové tak i formální na 

dizertační práce kladené, a proto jí doporučuji k obhajobě.  

 

 

 

 

V Praze dne 29.09.2012                                                      Prof. JUDr. Jan Dvořák,. CSc. 

 

 


