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Aktuálnost a náročnost tématu
Téma práce je aktuální a zajímavé. Je přiměřeně náročné, neboť jeho zpracování vyžaduje
studium značného množství domácí i zahraniční odborné literatury, právních dokumentů i
judikatury SD EU.
Hodnocení práce
Práce je napsána jasně a přehledně. Je dobře a logicky strukturovaná. Autor v práci
prokazuje výbornou komplexní orientaci v předmětné problematice.
Autor v práci kriticky poukazuje na v judikatuře SD EU dosud plně nevyjasněný obsah i
účel čl. 8 Listiny základních práv EU. Poukazuje i na nevyjasněnost vztahu čl. 8 zakotvujícího
právo na ochranu osobních údajů ke čl. 7 zakotvujícímu právo na respektování soukromého a
rodinného života. Přesvědčivě argumentuje, že odstranění těchto nejasností by napomohlo
k plnému rozvinutí normativního účinku čl. 8.
V návaznosti na tuto kritiku a argumentaci pak autor přichází s řadou podnětných,
argumentačně podložených, myšlenek a koncepčních úvah usilujících o vyjasnění obsahu i
účelu čl. 8 Listiny a jeho vztahu k čl. 7.

Za obzvláště přínosné pak oponent považuje

autorovy úvahy ke vztahu čl. 8 a čl. 7. Oponent se ztotožňuje s názorem autora, že čl. 8 není
možno chápat jen jako zvláštní nadstavbu či podmnožinu čl. 7, ale jako plně autonomní
článek, který, i když se v otázce chráněných zájmů částečně prolíná s čl. 8, má plně
autonomní obsah i působnost.
Připomínky k práci
Autor DP ji se mnou vícekrát konzultoval a zapracoval do ní veškeré mé připomínky a
podněty týkající se zejména hodnocení některých judikátů SD EU a autorovy argumentační
koherence. K DP proto nemám žádné další připomínky.

Otázka k obhajobě
Má smysl, aby SD EU případně přiznal Listině a potažmo čl. 8 horizontální přímý účinek?

Závěr
Práce podle mě splňuje formální a nadstandardně i obsahové náležitosti kladené na
diplomové práce. Lze ji doporučit k ústní obhajobě. Předběžně je možno ji hodnotit stupněm
výborně.
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