
 

P o s u d e k 

 

 

na disertační práci JUDr. E. Ondřejové, LL.M. „Ochrana osobnosti 

v kontinetálním pojetí a common law“ 

 

 

 

  Právní ochrana osobnosti člověka je téma, kterému se 

disertantka v různých podobách věnovala již ve své diplomové práci, 

rigorózní práci, přičemž vyvrcholením jejích snah představuje právě 

předložená disertační práce. 

  Práce je velmi pečlivou komparací institutu právní ochrany 

osobnosti ve dvou hlavních právních oblastech, a to v oblasti common 

law (kde je v podstatě těžiště práce) a kontinentálního práva. 

  Výklady týkající se koncepce ochrany osobnosti v oblasti 

common law vycházející z jednotlivých osobnostních statků a jejich 

ochrany, jsou důkladně analyticky zpracovány jak co do rozboru 

jednotlivých žalobních nároků, tak  s aktuálním přihlížením k právní 

ochraně proti neoprávněným zásahům do osobnosti člověka způsobené 

moderními technickými prostředky (elektronická komunikace, 

internetové služby, postavení osob jako jsou bloggeři a uživatelé 

sociálních sítí). Zvláštní pozornost věnuje disertantka správně 

příznačnému rysu ochrany osobnosti v common law, tj. problematice 

etické samoregulace, postavení samoregulačních orgánů a jejich 

pravomocí, jakož i jejich vztahu k soudní ochraně. 

  V kontinentální oblasti byla disertantkou věnována 

pozornost nové české právní úpravě. K tomuto výběru ji dala zřetelný 
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podnět nová - poměrně obsáhlá - úprava tohoto institutu v novém 

občanském zákoníku. Zatímco v dřívějších pracích se disertantka 

věnovala různým podobám tohoto tématu spíše jen v hlavních rysech. 

disertační práce již obsahuje solidní teoretický rozbor této 

nejednoduché občanskoprávní problematiky. 

  Zatímco z oblasti common law disertantka své výklady 

rozšířila na celou jeho oblast, zejména na právo anglické, právo  

Commonwelthu, USA, Kanady aj., z kontinentální oblasti se výklady 

omezily jen na české právo. Přitom se nabízela velmi zajímavá a 

užitečná komparace zkoumaného institutu nikoliv s klasickými instituty 

ochrany osobnosti v německém, francouzském a švýcarském právu, 

nýbrž v řadě východoevropských zemí, kde byly buď nedávno přijaty 

anebo jsou navrhovány nové občanské zákoníky, včetně nové úpravy 

ochrany institutu osobnosti člověka (srov. zejména maďarský občanský 

zákoník, ruský občanský zákoník, rumunský občanský zákoník, 

estonský občanský zákoník, jakož i navrhovaný polský občanský 

zákoník a jmenovitě nám blízký návrh nového občanského zákoníku na 

Slovensku). 

  Celkově lze konstatovat, že předložená disertační práce 

představuje samostatně a tvořivě zpracované dílo, které je ve všech 

částech analyticky i systematicky velmi solidní, a pokud jde o výklady, 

které se týkají problematiky ochrany osobnosti v oblasti common law, 

svými poznatky i hodnocením přínosné. 

  Výzkum zkoumané problematiky ochrany osobnosti 

zaměřený na oblast common law nabyl na svém významu, zejména 

v souvislosti s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva a 

Soudního dvoru EU, ve které, jak se stále zřetelněji ukazuje, dochází 

k úzkému propojování práva kontinentálního s právem common law. 
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  Práce je cenná pro erudované využití rozsáhlého materiálu 

judikaturního i literárního (zahraničního, a to zejména, i domácího. 

  Předložená práce je plně způsobilá být předmětem disertační 

obhajoby. 

 

V Praze dne 20. 7. 2016                            prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 


