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Datum: 26.9. 2016 

Jméno: JUDr. Eva Ondřejová 

Téma: Ochrana osobnosti v kontinentálním pojetí a common law 

Přítomni: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc., předseda komise, prof. JUDr. Alena Winterová, 

CSc., doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D., JUDr. Marie Zahradníčková, CSc., doc. JUDr. Michaela 

Hendrychová, CSc., členové komise, doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D., oponent, Prof. 

JUDr. Jiří Švestka, DrSc., školitel 

Omluven: JUDr. Martin Vychopeň, oponent 

 Předsedající prof. Dvořák přivítal přítomné členy komise a seznámil je 

s doktorandkou. Následně uchazečka přednesla úvodní slovo a představila svoji práci. 

Pojednala o otázkách, kterými se v práci zabývala a uvedla závěry práce. Současně objasnila 

přínos, cíle a motivace své práce. Hovořila k vymezení pojmu ochrany osobnosti a k 

jednotlivým žalobám, ochraně osobních údajů, aktuální judikatuře, metodám výkladu a 

problematice náhrady škody. 

 První oponent doc. Elischer doporučil práci k obhajobě a uvedl, že těžiště práce je v 

common law. Vyzval uchazečku, aby se vyjádřila k vymezení hranice mezi prostou 

kompenzační náhradou a tzv. zvýšenou či sankční náhradou. 

Druhý oponent JUDr. Vychopeň byl omluven.  Jeho pozitivní oponentní posudek 

přednesl předseda komise prof. Dvořák. Oponent práci pochválil, zejména ocenil její 

pečlivost a rozsáhlost, kvalitní zpracování judikatury a rozbor historických precedentů. 

 Doktorandka reagovala na připomínky a dotazy z posudků obou oponentů. Zejména se 

zabývala otázkou přiznání náhrady škody dle common  law. 

 Následovala veřejná rozprava, ve které vystoupili: prof. Švestka (otázka peněžitého 

zadostiučinění pro právnické osoby, ochrana osobnosti v common law v souvislosti 

s brexitem, doporučení k využití judikatury východoevropských zemí a rozšíření pasáží 

kontinentálního práva), prof. Winterová (dotaz na kritiku v rozhodovací praxi Ústavního 

soudu a otázka sankční náhrady), doc. Salač (mediální přístup k dosažení zisku, rozhodnutí 

Evropského soudu pro lidská práva ke kontrole mailové pošty) a doktorandka JUDr. 

Ondřejová  (k  samoregulačnímu orgánu v common law). 

 V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně pozitivním 

výsledkem (7/0) ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 
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