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Posuzovaná práce je zpracována v rozsahu 113 stran textu. Použití římského 

číslování jeví se mi poněkud  nevhodné. Autor prokazuje znalost adekvátního 

okruhu odborné literatury, včetně cizojazyčného titulu. Rovněž pracuje 

s judikaturou. 

Práce čítá, včetně úvodu a závěru, patnáct kapitol. Autor se nejprve zabývá 

současnou platnou právní úpravou. Rozebírá ochranu osobnosti až do 

jednotlivých dílčích práv. Jako zejména právo na soukromí, osobní svobodu. 

Dále práce pojednává o úpravě, kterou přináší zákon č. 87/2012 Sb., občanský 

zákoník. V textu označovaný jako NOZ. Zde autor poměrně podrobně rozebírá 

zejména zadržení ve zdravotnickém zařízení, nakládání s částmi lidského těla. 

Tedy s oblastí, která v současném občanském zákoníku č. 40/1964 Sb., byla 

upravena v tzv. čtvrté licenci. NOZ tuto oblast poměrně důsledně upravuje . 

Dále se autor zabývá prostředky ochrany osobnostních práv. Zejména lze 

jmenovat žalobu zdržovací a satisfakční. Dále lze upozornit na pasáž zabývající 

se náhradou nemajetkové újmy v penězích. Dále autor zaměřuje svoji 

pozornost zejména na problematiku způsobu a rozsahu náhrady škody na 

zdraví podle zákona č.40/1964 Sb., občanského zákoníku. Zabývá se specifickou 

úpravou § 444 tohoto zákona. Rozebírá problematiku promlčení jak po 

teoretické stránce, tak co do stránky judikatorní. Problematiku promlčení, 

náhradu majetkové a nemajetkové újmy přibližuje z pohledu nové právní 

úpravy obsažené v NOZ. Zde dosti podrobně rozebírá zejména jednotlivé  druhy 

způsobené škody. Zabývá se způsobem a rozsahem škody a nemajetkové újmy 

dle NOZ. Rovněž tak náhradou při újmě na přirozených právech člověka. Autor 

neponechává stranou ani procesní konsekvence. Práce je ukončena závěrem. 

Předloženou práci hodnotím kladně. Je z ní patrné velké pracovní nasazení 

autora i jeho zájem o téma. Podařilo se mu poměrně komplexním, věcným, byť 

někdy poněkud specifickým, způsobem zpracovat danou oblast. Práci  
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s judikaturou považuji za velmi dobrou. Práci se podařilo uchránit popisnosti. 

Má solidní vypovídací hodnotu. Grafická stránka práce by si zasloužila lepší 

zpracování. 

Posuzovanou práci doporučuji k ústní obhajobě. Zde do diskuse navrhuji téma 

tzv. benefitů. Zejména v zahraničí se objevují delší dobu úvahy, právě u škody 

na zdraví, zda nemá být brán v potaz zásadním způsobem např. věk. 
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