
 

Posudek rigorózní práce – oponent 

Autorka :  Mgr. Veronika Křížová,LL.M. 

Téma : Ochrana osobnosti nezletilých v kyberprostoru 

 

Posuzovaná rigorózní práce je zpracována v rozsahu 122 stran textu. 

Autorka prokazuje znalost rozsáhlého okruhu odborné literatury 

v širším slova smyslu. Převážná část pramenů je cizojazyčná. Autorka 

rovněž prokazuje znalost a aktivně pracuje s judikaturou. 

Práce je podrobně a přehledně členěna. Po úvodu se autorka zabývá 

historickým vývojem práva na ochranu osobnosti v kontextu 

kyberprostoru. Poté se věnuje vymezení základních pojmů. Kapitola 

prvá pojednává o ochraně  osobnosti a kyberprostoru – konkrétně 

v případech některé z běžných služeb způsobilých ohrožení či zásahu 

do osobnostních práv uživatele. Např. problematika sociálních sítí. 

Kapitola druhá se zaměřuje na nezletilého v internetu. Zde lze 

zdůraznit zejména pasáž o přechodu k virtuálním hodnotám. Třetí 

kapitola rozebírá formy ohrožení či zásahu do osobnostních práv 

nezletilého v kyberprostoru. Zde zdůrazňuji problematiku 

kyberšikany. Čtvrtá kapitola rozebírá právní úpravu ochrany 

nezletilých v kyberprostoru. Lze zdůraznit zejména problematiku 

sporných otázek právní regulace. Dále zdůrazňuji zachycení právní 

úpravy v České republice, Evropské unii i ve Spojených státech 

amerických. Pátá kapitola pojednává o úvahách de lege ferenda, kde 

autorka přibližuje některé návrhy regulace ochrany osobnosti 

v kyberprostoru. Práce je ukončena stručným závěrem. 

Při hodnocení práce je zapotřebí upozornit na tyto faktory : 
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1. Autorka velmi dobře využila pobyt ve Spojených státech 

amerických a seznámila se poměrně podrobně s tamější právní 

úpravou, primárně judikaturou. 

2. Velmi zajímavé a velmi aktuální téma, které má globální rozsah. 

3. Komplexní zpracování, práce s judikaturou. 

4. Rozsáhlé úvahy de lege ferenda. 

5. Až příliš stručný závěr, který je však nutno vnímat v kontextu 

předchozích bodů. 

6. Logická stavba práce. 

Práci celkově považuji za zdařilou a překonávající požadovaný 

standard tohoto druhu kvalifikační práce. 

Práci doporučuji k ústní obhajobě.  Zde do diskuse navrhuji téma 

Úmluva o právech dítěte a ochrana osobnosti dítěte. 

 

V Praze dne 14.6.2013 

 

                                                 Doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D. 


