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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 
  Diplomantkou zvolené téma lze považovat na především za aktuální. Je to 
dáno dynamickým vývojem v této oblasti, akcelerovaným např. rozvojem moderních 
informačních technologií (kamerové systémy, komunikace on-line atp.), které přinášejí 
v oblasti právní úpravy ochrany osobnosti stále nové výzvy. Aktuálnost tématu rovněž 
podtrhuje skutečnost, že současná právní úprava v OZ 2012 je pojata – přinejmenším co do 
podrobnosti právní úpravy – značně odlišně, než tomu bylo v OZ z roku 1964. 
  Oponentské hodnocení: Výběr tématu hodnotím na základě uvedeného 
kladně. Zpracování tohoto tématu je schopno osvědčit, zda si diplomantka osvojila teoretické 
poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí 
jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti. 
 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 

použité metody 
 
  Autorka musí prokázat především detailní znalost zvoleného institutu ochrany 
osobnosti, který je ovšem z pohledu právní úpravy institutem komplexním, 
mnohovrstevnatým, navíc se nelze omezit pouze na studium norem občanského zákoníku, 
nelze pominout ani judikaturu (včetně mezinárodních a evropských soudních instancí). 
Všechny tyto aspekty zvyšují náročnost tématu na zpracování. 
  Náročnost zpracování tématu je zvýšena rovněž užitím metody historické, ale 
především metody komparační. 
  Oponentské hodnocení: Náročnost zvládnutí těchto teoretických otázek, 
jakož i prokázání praktických znalostí, při čemž lze čerpat z bohaté literatury, jak učebnicové, 
tak časopisecké, domácí i zahraniční, odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na práce 
tohoto druhu. 
 
 
3. Formální a systematické členění práce 
 
  Po formální stránce je práce členěna do osmi kapitol (k čemuž je nutno 
připočíst úvod a závěr práce). V úvodu seznamuje autorka čtenáře s cílem práce, kterým je: 
„pojednání o ochraně osobnosti poskytované občanským, ústavním i mezinárodním právem, 
především na základě ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., Listiny základních 
práv a svobod (LZPS) a Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 
(EÚLP). (…) přiblížit čtenáři obecné chápání samotného pojmu osobnosti, důležitosti její 
ochrany před neoprávněnými zásahy prostřednictvím všeobecného osobnostního práva, a 
vytvořit stručný přehled prostředků obrany před neoprávněnými zásahy do osobnostních 
práv, které náš právní řád poskytuje. Zároveň chce demonstrovat na příkladech z české i 
zahraniční judikatury obtížnost rozhodování, zda má být v konkrétním případě 
upřednostněna nedotknutelnost člověka (především jeho soukromí) či jiná právem chráněná 
hodnota (zejména svobodný projev).“ Autorka postupuje od obecného k jednotlivostem, 
čemuž systematiku práce důsledně podřizuje. Tak v kap. 1 předkládá stručný historický 
exkurz k vývoji dané problematiky. V kap. druhé se věnuje vymezení základních pojmů a 
v kap. 3 pak pojednává o pramenech právní úpravy. Těžiště práce počíná se ovšem od kap. 
4, kde autorka systematicky probírá jednotlivé zásahy do osobnostních práv. V logické 
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návaznosti se pak věnuje jednotlivým prostředkům ochrany osobnosti, problematice práva na 
soukromí (kap. 6) a po té připojuje mimořádně aktuální kapitolu věnovanou střetům 
osobnostních práv s právem na svobodný projev. V kap. 8 pak zařazuje komparační exkurz 
k německému pojetí této problematiky. V závěru pak své poznatky přehledně shrnuje. 
  Oponentské hodnocení: Systematika práce odpovídá požadavkům, které 
jsou kladeny na práce tohoto druhu, a to ohledně logické stavby, hloubky zpracování tématu 
i použitých právně-hermeneutických metod. 
 
 
4. Vyjádření k práci 
  Práci lze považovat za zdařilé zpracování tématu. Předně je třeba vyzdvihnout 
důkladnost a hloubku zpracování zvoleného tématu. Již nahlédnutí do osnovy práce dokládá 
autorčinu pečlivost. Výše uvedené kapitoly se totiž dále člení na drobnější dílčí celky, což 
umožnilo autorce přehledně zpracovat i mnohé detaily právní úpravy (v té souvislosti je tedy 
třeba také kladně hodnotit koncepční uspořádání celé práce). Za mimořádně zdařilou 
považuji kap. sedmou, věnovanou střetům osobnostních práv s právem na svobodný projev. 
Zde zejména kladně hodnotím, že autorka neopominula význam judikatury a věnovala 
samostatnou podkapitolu přístupu ÚS a ESLP. V té souvislosti vyzdvihuji autorčinu práci 
s judikaturou vůbec (seznam judikatury čítá jen za ESLP 46 položek, dalších 57 je pak 57 
judikátů národních soudů, tj. celkem přes 100 položek). Rovněž hodnotím kladně, že autorka 
připojuje své vlastní názory (např. str. 44, 55, 64) a konečně to, že nerezignovala ani na 
metodu právní komparace. 
  Drobnou výtku mám k podobě závěru práce, kde by autorka měla především 
zdůraznit své získané poznatky. To autorka sice činí, avšak text je zbytečně zatížen 
rekapitulací toho, co bylo v jednotlivých kapitolách zkoumáno. Rovněž cíl práce tak, jak jej 
autorka vymezila, může z převážné části skrývat nebezpečí pouhé popisné práce (autorka 
však z tohoto popisného rámce na mnoha místech vykročila, srov. zejm. výše zmíněnou kap. 
7). Z formálních nedostatků upozorňuji na nutnost rozlišovat mezi spojovníkem a pomlčkou 
(srov. str. 13 a contrario str. 17) či na prohřešek, kdy autorka začíná větu zkratkou (např. 
druhý odst. na str. 40).  
  Automatická kontrola shod provedená systémem theses.cz generuje 
dokument čítající 5982 (!) stran, představující 350 dokumentů obsahujících shody. Míra 
shody však v žádném dokumentu nepřesahuje 5%. Nakolik je v lidských silách takto obsáhlý 
dokument prostudovat, lze konstatovat, že nalezené shody se týkají povětšinou názvů 
právních předpisů či citací zákonných textů či citací judikatury, které logicky musí být 
shodné. Na základě uvedeného dokumentu tedy nelze učinit závěr o tom, že by diplomantka 
nepostupovala při tvorbě práce lege artis. 
  Vzhledem k uvedenému práci celkově hodnotím jako zdařilou, i přes 
uvedené drobné výtky. 
 
   
 
5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Cílem diplomové práce je uveden výše. Autorka 
tento cíl splnila, pro veškeré její závěry lze nalézt 
oporu v textu práce. 

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Diplomantka při zpracování zvoleného tématu 
prokázala schopnost samostatné práce, a to jak 
pokud jde o literaturu, tak judikaturu. 

Logická stavba práce Logická stavba práce je již zhodnocena výše a 
lze ji hodnotit jako zdařilou. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Autorka pracuje s literaturou řádně a průběžně na 
ni odkazuje. Seznam použité literatury je přehledný. 
Ze seznamu vyplývá, že autorka pracovala s cca 33 
publikacemi ať už monografického či 
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časopiseckého charakteru (včetně zahraniční 
literatury), dále s judikaturou a internetovými zdroji. 
To je zcela dostačující v rámci požadavků 
kladených na práce tohoto druhu.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autorka téma zvolené v názvu diplomové práce 
zpracovala co do podrobnosti způsobem 
odpovídajícím požadavkům na práce tohoto druhu, 
k podrobnosti zpracování již výše. Lze tedy 
uzavřít, že autorka zvolené téma zpracovala a 
vyčerpala dostatečně. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je po formální stránce přehledná. 
Velikost písma i jeho rozpal je standardní, počet 
úhozů pravděpodobně odpovídá průměrné 
normostraně. Součástí práce nejsou žádné grafy 
ani tabulky, což je vzhledem k tématu pochopitelné. 
Lze uzavřít, že úprava odpovídá požadavkům 
kladeným na práce tohoto druhu. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je dobrá. 
 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
6.1 Připomínky – viz výše v rámci podrobného hodnocení. 
 
6.2 Otázky k zodpovězení při obhajobě: 
 
 1) Při ústní obhajobě se autorka zaměří na problematiku domácích porodů 
(zmiňovanou v práci na str. 41 v souvislosti s aktuální judikaturou ESLP). Lze problematiku 
vnímat jako střet dvou osobnostních práv (na straně jedné právo ženy zvolit místo porodu, 
na straně druhé ochrana života a zdraví dítěte)? Jak by měl být takový konflikt práv (zájmů) 
řešen? 
 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Závěrem lze konstatovat, že předložená 
diplomová práce, jak po stránce obsahové, 
tak i formální, splňuje požadavky kladené 
na práce tohoto druhu, a proto doporučuji 
její přijetí k ústní obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně. 
 
 
V Praze dne 30. 06. 2016 
 
 

_________________________ 
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 
oponent diplomové práce 

 


