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Téma práce: Ochrana osobnosti; vztah současné judikatury k novému 

občanskému zákoníku 
Rozsah práce: 109 stran vlastního textu 
Datum odevzdání 
práce: 

únor 2013 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

  Zvolené téma lze považovat především za aktuální. V souvislosti s rekodifkací 
soukromého práva budou vznikat otázky týkající se použitelnosti dosavadní judikatury. 
Autor se zaměřuje na jednu dílčí oblast (ochrana osobnosti), kterou po této stránce 
podrobně zkoumá. Práci lze právě v současné době považovat z tohoto důvodu za 
přínosnou také z hlediska právní praxe. 
  Oponentské hodnocení: Výběr tématu hodnotím na základě uvedeného 
kladně. Zpracování tohoto tématu je schopno osvědčit, zda si rigorozant osvojil 
teoretické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a 
vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti. 
 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 

použité metody 
 
  K problematice, kterou rigorozant zpracovává, lze čerpat z řady pramenů, ať 
už monografického, komentářového a samozřejmě časopiseckého charakteru – 
zejména, pokud jde o dosavadní právní úpravu. Pokud jde o zpracování těchto otázek 
v NOZ, pramenů je minimum. To zvyšuje požadavky na zpracování tématu ze strany 
autora – což je však v tomto typu práce jedině žádoucí. 
  Oponentské hodnocení: Náročnost zvládnutí těchto teoretických otázek, 
jakož i prokázání praktických znalostí, při čemž lze čerpat z bohaté literatury, jak 
učebnicové, tak časopisecké, odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na práce 
tohoto druhu. 
 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
  Po formální stránce je práce členěna do jednotlivých kapitol (celkem 15, 
včetně úvodu a závěru). V úvodu autor formuluje cíl práce, kterým je „vedle nalezení 
nejzásadnějších rozdílů v obsahu chápání osobnostních práv a v pravidlech jejich 
ochrany dle stávající a budoucí úpravy, především nástin budoucího vývoje 
rozhodovací praxe s ohledem na tyto rozdíly a s přihlédnutím k jejímu dosavadnímu 
vývoji.“ V systematice práce se odráží důsledné použití komparativní metody práce. 
Tak nejprve pojednává autor o ochraně osobnosti (kap. II), po té o ochraně osobnosti 
podle NOZ (kap. 3) V dalších kapitolách, jejichž výčet by byl nad rámec tohoto posudku 
a které se navíc dále dělí na podkapitoly, se autor zabývá všemi zásadními otázkami 
vztahujícími se k jeho tématu. V obecnosti lze shrnout, že žádná důležitá otázka 
nezůstala opomenuta a že rovněž systematika dílčích podkapitol je zdařilá. Zvláště 
vyzdvihuji, že v kap. 14 autor připojuje také exkurz do oblasti procesního práva. 
  Oponentské hodnocení: Systematika práce odpovídá požadavkům, které 
jsou kladeny na práce tohoto druhu, a to ohledně logické stavby, hloubky zpracování 
tématu i použitých právně-hermeneutických metod, s výjimkou zpracování 
problematiky NOZ. 
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4. Vyjádření k práci 
 
  Práci by bylo možno celkově považovat za zdařilé zpracování zvoleného 
tématu, pokud by však neobsahovala některé nedostatky, především formálního rázu. 
Autorovi vytýkám především grafickou stránku práce, která značně snižuje čtenářův 
komfort. V současné době není normou označovat čísla stránek římskými číslicemi, a 
když už, tak pouze úvodní partie, které se tím odlišují od zbývajícího textu (srov. např. 
knihy vydávané společností C. H. Beck). Rovněž bývá zvykem zařadit obsah práce na 
její začátek, nikoliv na její konec. Římské číslování může mít opodstatnění snad jen v 
rámci číslování kapitol, které se dále člení na podkapitoly (např.: III.1.2 Zadržení ve 
zdravotnickém zařízení). Autorem zvolené číslování (III.I.II.) je z grafického hlediska 
nezvyklé a nešťastné. Dále je autor nedůsledný v citacích pramenů, zejm. pokud jde o 
jména autorů. Jednou cituje celá jména (Karel Knapp, Karel Eliáš), jindy zkrátí jméno, 
avšak uvede před příjmením (D. Millo) a jindy cituje v souladu s normou (Mach, J.). Za 
exces je nutno považovat citaci s uvedením titulu (Mgr. Michal Ryška). Jednou 
odděluje jména autorů od názvu práce dvojtečkou (Kosař, Eliáš), jindy tak nečiní 
(Mach, J., Knapp, V.). 
  Vzhledem k uvedenému práci hodnotím jako průměrnou, s některými 
formálními nedostatky. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cílem práce bylo podat nástin budoucího vývoje 

rozhodovací praxe s ohledem na tyto rozdíly a s 
přihlédnutím k jejímu dosavadnímu vývoji. Autor 
tento cíl splnil. 

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Autor při zpracování zvoleného tématu prokázal 
schopnost samostatné práce, a to jak pokud jde 
o literaturu, tak judikaturu.  

Logická stavba práce Logická stavba práce je již zhodnocena výše a 
lze ji hodnotit jako zdařilou. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Autor pracuje s literaturou řádně a průběžně na ni 
odkazuje. Seznam použité literatury je přehledný. 
Ze seznamu vyplývá, že autor pracoval s cca 20 
publikacemi ať už monografického či 
časopiseckého charakteru, včetně literatury 
zahraniční. Autor mohl pro přehlednost připojit také 
seznam použité judikatury. To je zcela dostačující 
pro požadavky kladené na práce tohoto druhu 
(celkově nižší počet prací je ospravedlnitelný 
vzhledem ke specifičnosti tématu, které je 
zaměřeno především na judikaturu a absencí 
prací vztahujících se k NOZ).  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autor téma zvolené v názvu diplomové práce 
zpracoval co do podrobnosti způsobem 
odpovídajícím požadavkům na práce tohoto druhu. 
Lze tedy uzavřít, že autor zvolené téma 
zpracoval a vyčerpal dostatečně. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce není po formální stránce zcela 
přehledná. Výtky k formální stránce práce jsou již 
uvedeny výše. Velikost písma i jeho rozpal je 
standardní, počet úhozů pravděpodobně odpovídá 
průměrné normostraně. Součástí práce nejsou 
žádné grafy ani tabulky, což je vzhledem k tématu 
pochopitelné. 
Lze uzavřít, že úprava odpovídá požadavkům 



 3 

kladeným na práce tohoto druhu. 
Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je dobrá.  

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
6.1 Připomínky – viz výše v rámci podrobného hodnocení 
 
6.2 Otázky k zodpovězení při obhajobě: 
 
 1) Autor zhodnotí přínos nového občanského zákoníku ve srovnání se současnou 
úpravou. 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Závěrem lze konstatovat, že předložená 
rigorózní práce, jak po stránce formální, 
tak i obsahové, i přes uvedené výtky 
splňuje požadavky kladené na rigorózní 
práce, tj. prokázat schopnost 
k samostatné tvůrčí činnosti a hlubší 
znalosti ze zpracovávané tématiky, a 
proto doporučuji její přijetí k ústní 
obhajobě. 

 
 
V Praze dne 27. 05. 2013 
 
 

_________________________ 
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 

oponent rigorózní práce 
 


