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1. Cíle, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu: 

Autorka si zvolila téma společensky významné a sledované, současně rovněž vysoce aktuální. 

V práci je zohledněna a rozebírána právní úprava platná a účinná po rekodifikaci 

soukromého práva. Autorka práce si zvolila velmi široké téma vyžadující velké množství 

vstupních zdrojů, ať se jedná o literaturu nebo judikaturu. Přesto práce působí relativně 

komplexně a uspořádaně. 

 

2. Struktura a členění práce: 

Práce je zpracována na 131 stranách textu včetně úvodu a závěru, čímž jsou splněny 

požadavky kladené na minimální rozsah rigorózní práce. Systematicky je práce rozčleněna do 

úvodu, devíti kapitol a závěru. Z formálního hlediska práce splňuje požadavky kladené na 

tento druh prací. 

V jednotlivých kapitolách autorka postupuje od obecnějšího ke konkrétnějšímu. V první 

kapitole rozebírá pojem osobnostních práv, a to včetně jejich obsahu. Na tuto kapitolu 

navazuje druhá kapitola, ve které autorka popisuje vývoj ochrany osobnostních práv 

v průběhu dějin. Druhá kapitola je silně popisná, některé její části jsou pojaty velmi stručně. 

Ve třetí kapitole autorka pouze představuje výčet některých zákonů upravujících oblast 

ochrany osobnosti. Třetí kapitola je tak v podstatě jen výčtem předpisů, přehledem pramenů 

práva. 

V následujících kapitolách se již autorka zabývá samotnými osobnostními právy, kdy rozebírá 

jejich jednotlivé složky. Současně rozebírá možnosti ochrany před nezákonnými zásahy do 

osobnostních práv člověka. V páté kapitole poněkud nesystematicky zařazuje kapitolu 

věnovanou úpravě ochrany osobnosti v zákoně č. 89/2012 Sb., který ale v době uzavření 

rukopisu byl již více než rok účinný. Autorka v této souvislosti nepoužívá v práci přesnou 

terminologii, kdy na mnoha místech v rámci celé práce místo o nemajetkové újmě hovoří o 

škodě (např. viz s. 85). 

 



Poslední kapitolu věnuje autorka právní úpravě v jiných zemích. Bohužel, přestože jde o 

právní úpravu tolika (vybraných) zemích, je jí věnováno velmi málo místa. Za ještě více 

zarážející však považuji skutečnost, že není použita prakticky žádná relevantní zahraniční 

literatura či judikatura a právní úprava ochrany osobnosti ve vybraných zemích je provedena 

de facto za pomoci jedné české publikace (srov. zejména s. 126) a prostou popisnou 

metodou. Odkud autorka čerpala či zda jde o její individuální počin na základě obecných 

znalostí, není zřejmé.  

 

3. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava rigorózní práce: 

 

Formálně je práce zpracována čistě, nemá zjevné gramatické či stylistické nedostatky. Práce 

s poznámkovým aparátem je na dobré úrovni, nicméně otázkou zůstává jeho dostatečnost. 

Lze vyzdvihnout dobrou práci s judikaturou, které autorka použila velké množství. 

 

 

4. Navržené otázky k obhajobě: 

 

Autorka by se při vlastní obhajobě měla blíže zaměřit na jednotlivé nároky plynoucí 

z neoprávněného zásahu do osobnostních práv podle současné právní úpravy (jak podle částí 

první, tak podle části čtvrté OZ) a tyto nároky blíže systematicky představit a hlavně srovnat 

(včetně předpokladů pro jejich uplatnění), pokud možno i s relevantními příklady. 

 

5. Závěr: 

 

Práce je zpracována na úrovni vyhovující rigorózní práci. Vzhledem k tomu doporučuji práci 

autorky k obhajobě. 
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