
Abstrakt: 

Účelem práce  je  analyzovat  ochranu veřejně  známé osobnosti  v médiích.  Hlavním 

cílem práce je popsat institut VZO, jeho obsah a ochranu VZO v médiích. Práce se skládá z 

pěti  kapitol.  První kapitola je úvodní a  definuje média a mediální právo, historii  ochrany 

veřejně známé osobnosti  v médiích a  hodnotí  prameny.  V úvodu je rovněž charakteristika 

hlavních  cílů  práce,  tedy vymezení  institutu,  jeho smyslu,  komparace  české  a  zahraniční 

judikatury  atd.  Druhá  kapitola  definující  veřejně  známou  osobnost  je  rozdělena  do  třech 

podkapitol. První část popisuje terminologii, vymezení a vznik VZO. Druhá část se zabývá 

rozdílnými kategoriemi VZO, jako VZO absolutní a relativní, veřejný činitel, atd. Třetí část 

vysvětluje specifika VZO v mediích,  kterými jsou privilegovaná pozice,  snazší přístup do 

médií a subsidiarita soudní moci. Třetí kapitola se zabývá konfliktem médií a osobnostního 

práva. Kapitola je rozdělena do třech částí. První část pojednává o konfliktu mezi všeobecným 

osobnostním právem, svobodou slova a právem na informace. Druhá část popisuje omezení 

všeobecného  osobnostního  práva  ve  veřejném  zájmu,  zásadu  proporcionality  a  práva  a 

povinnosti novinářů. Třetí část se zabývá sférami života VZO a různými způsoby zásahu do 

všeobecného osobnostního práva VZO, kterými jsou zásah do soukromí a pomluva. Čtvrtá 

kapitola se zabývá formami zásahu do všeobecného osobnostního práva VZO a obranou proti 

nim.  Kapitola  se  skládá  ze  tří  částí.  První  část  popisuje  formy  zásahu  do  všeobecného 

osobnostního práva, kterými jsou skutkové tvrzení, hanobící kritika a karikatura. Druhá část 

popisuje  podmínky vzniku deliktu jako je  identifikovatelnou,  publikace,  odpovědnost  atd. 

Třetí  část  se  zaměřuje  na  mimosoudní  a  soudní  obranu  proti  zásahům,  náhradu  škody a 

zadostiučinění. Závěr je vymezen v páté kapitole. Zabývá se aktuálními otázkami týkajícími 

se  ochrany VZO v médiích,  možnými důsledky této ochrany a obsahuje základní  shrnutí. 

Závěr popisuje vývoj české judikatury týkající se VZO a její pozitivní trendy, jako je reflexe 

komplexity institutu VZO. Závěr doporučuje ještě přesnější definování institutu VZO a její 

ochrany  v české  judikatuře  a  odborné  literatuře,  a  rovněž  lepší  informovanost  médií  a 

veřejnosti o jeho smyslu a užití.

Klíčová slova: 

Veřejně známá osobnost, média, ochrana osobnosti


