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1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma považuji za velmi aktuální. Jde 
totiž o matérii stále se vyvíjející: na jedné straně rozvoj hard- i software v 
médiích, na druhé straně posilování ústavněprávní i zákonné ochrany osobnosti
člověka (resp. právnické osoby).

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje, jejich zpracování a
použité metody: Zvolené téma je náročné na znalost rozmanitých vstupních
údajů, i na včetně pochopení praktických poznatků. Autorka se nutně musela
seznámit  s  celým  obsáhlým  rejstříkem  pramenů,  literárních,  včetně
elektronických, s judikaturou (a to i australskou, což nejspíš bylo do jisté míry
zprostředkované, ale tak jako tak přínosné).
   Pokud  jde  o  metody,  s  nimiž  autorka  pracovala,  jmenujme analytickou
provázanou se syntetickou, srovnávací, dedukční.
     Použité zdroje autorka dobře využila, a to z metodologického hlediska.

3. Formální a systematické členění práce: Předložená práce je rozdělena do tří 
částí, předřazen je úvod, následuje závěr.  Části jsou několikanásobně členěny 
(až k jednotlivým institutům).
    Již „Úvod“ obsahuje relevantní text. Autorka zde uvádí jednak obecné 
poznámky, jednak otázky pojmové. 
    V první části rozebírá diplomantka pojem „veřejně známá osobnost“. Řeší 
její charakteristiky, kategorie  a její specifika v médiích.
   V druhé části se diplomantka zabývá médii ve střetu s veřejně známou 
osobností.  Klade si klasickou otázku možného omezení všeobecného 
osobnostního práva u osoby veřejně známé. A uzavírá zásahy do všeobecného 
osobnostního práva rubrikované osoby. 
    V třetí části své práce pak diplomantka řeší formální, resp. procesní zásahy  
do všeobecného osobnostního práva.
   V závěru své práce diplomantka řeší jednak aktuální otázky, které se objevily
v souvislosti s umístěním domu a některých významných nedostatků omezení 
všeobecného osobnostního práva veřejnými osobami.  

4. Vyjádření k práci: Celkově práci hodnotím jako velmi dobrou. Diplomantka 
pronikla do tématu, nejen že ho rozebrala, ale zjevně dokonale pochopila, a 



výsledky svého uvažování předkládá v uchopitelné podobě. Autorka má pěkný 
styl i vyjadřování (drobnosti v češtině lze přejít). 
      Diplomantka se zdárně vyhnula popisnosti, naopak vyjadřuje pochybnosti, 
má svůj názor atd. Pohledy do zahraničí (zejména do zahraniční judikatury, 
práci významně obohatila.
      Velmi pěkně pracuje jak s literárními prameny, tak s judikaturou, bez 
ohledu na to, zda naší nebo cizí. Zásadní chyby práce neobsahuje.

5. Kritéria hodnocení práce:
A/ Splnění cíle práce: Předložená práce splňuje v úvodu naznačené cíle.
B/ Samostatnost při zpracování tématu: Autorka prokázala schopnost 
samostatné práce, a to jak při zpracování literatury, resp. judikatury, tak i při 
vlastním sepsání práce.
C/ Práce s literaturou: Seznam zdrojů je velmi bohatý (monografie, články, 
diplomové práce, právní předpisy, judikatura, včetně judikatury Evropského 
soudu pro lidská práva).
     Se zdroji autorka náležitě pracuje. Poznámkový aparát je nadmíru bohatý, 
vedený pečlivě lege artis.
D/ Hloubka provedené analýzy: Podle mého názoru autorka analyzovala  dané 
téma v řádné hloubce a pro účely práce tohoto druhu více než dostatečně. 
Práce čítá přes stovku stran!
E/ Úprava práce: K formálnímu vybavení práce nemám žádné výhrady.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: Uvítala bych, kdyby se 
diplomantka mohla zamyslet nad otázkou promlčení práva na ochranu 
zasaženého osobnostního práva v právní úpravě OZ 2014, a to ve 
srovnání s právním stavem OZ 1964.

7. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě: Vzhledem k tomu, že 
předložená diplomová práce všechny požadavky kladené jak po stránce 
obsahové, tak po stránce formální na práce tohoto druhu, doporučuji práci k 
obhajobě. 

8. Navržený klasifikační stupeň: výborně.
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