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POSUDEK KONZULTANTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Jméno diplomanta: Klára Strejcová
Téma práce: Ochrana osobnosti
Rozsah práce: 62 stran vlastního textu
Datum odevzdání 
práce: 28. 6. 2016

1. Aktuálnost (novost) tématu: Autorkou zvolené téma lze charakterizovat jako aktuální 
a to především vzhledem ke stále se rozšiřující dimenzi mnohých problematických 
právních, filosofických a dalších aspektů této problematiky. Ochrana osobnosti je 
mezioborovou disciplinou s četnými průniky veřejného práva, která má hierarchický 
rozměr nejen národní, nýbrž i mezinárodní - mezinárodní úmluvy, Evropský soud pro 
lidská práva.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody: Zvolené téma kladlo na autorku značné nároky a to jak z hlediska 
rozsahu vstupních informací (úprava v mezinárodních smlouvách, na ústavní úrovni, 
v občanském zákoníku, speciálních veřejnoprávních předpisech, intenzivně 
zpracovaná judikatura EÚLP, zahraničních soudů, Nejvyššího a Ústavního soudu ČR). 
Teoretická náročnost práce korelovala s autorkou zvoleným pojetím – s konkrétními 
hlubšími zaměřeními na problematiku zásahu do integrity člověka a ochranou 
soukromí. Vedle standardních interpretačních metod je účelně využita metoda 
historická (římskoprávní pojetí, úprava v ABGB). Kladně je potřeba hodnotit především 
schopnost vždy argumentovat základními zásadami a principem proporcionality.
    Autorka intenzivně a s patřičným přehledem využila též metodu komparativní –
srovnání základních rysů ochrany osobnosti v českém a německém právním řádu.
Závěry uvedené v práci mají dostatečnou oporu nejen v domácí a zahraniční literatuře 
(jiných zdrojích), ale především v mimořádně využívané domácí a zahraniční 
judikatuře. Veškeré zdroje jsou řádně citovány.

3. Formální a systematické členění práce: Předložená diplomová práce je vedle úvodu 
a závěru přehledně a systematicky rozčleněna do sedmi kapitol (1. Stručná historie 
osobnostních práv, 2. Pojem osobnosti a osobnostního práva, 3. Prameny 
osobnostního práva, 4. Zásahy do práva na ochranu osobnosti, 5. Prostředky ochrany 
osobnosti, 6. Právo na soukromí, 7. Střet osobnostních práv s právem na svobodný 
projev, 8. Srovnání českého a německého pojetí osobnostních práv). Autorka 
jednotlivé kapitoly dále členila do kratších a konkrétně zaměřených podkapitol.
Systematika práce je na vysoké úrovni. Na vhodně zařazený a rozsahově 
proporcionální historický vstup autorka navazuje konceptem, který vychází 
z teoretického a následného pozitivistického vymezení. Systematicky navazuje výklad 
zásahů do práva na ochranu osobnosti, prostředků na ochranu proti těmto zásahům až 
po stížnost k ESLP včetně.
Každá kapitola do sebe v rámci rozsahu diplomové práce zabírá přehledně a 
systematicky zpracovaný dílčí okruh.

4. Vyjádření k práci: Předložená diplomová práce je vysoce zdařilým zpracováním 
zvoleného tématu. Autorka se kultivovaně, s porozuměním a s patřičným nadhledem 
vyjadřuje k četným aspektům ochrany osobnosti. Argumentačně vychází z hojně
využívaných zdrojů, přesto se práce neomezila na pouhou sumaci informací. Kladem 
práce je především schopnost autorky vždy využít elementární právně - filosofické 
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postuláty a zásady. Práce má vysokou teoretickou úroveň, autorka projevila celkový 
přehled. Kladně je potřeba hodnotit komparativně zaměřenou osmou kapitolu, kde jsou 
srozumitelně podány mnohé odlišnosti německé právní úpravy ochrany osobnosti a to 
v celé její hierarchické struktuře. Zvláště v kapitole věnované zásahům do 
osobnostních práv je potřeba ocenit zdatnou argumentaci principy legitimity, legality a 
proporcionality.
     Autorka kontrapozičně poměřuje základní osobnostní práva s jinými hodnotami a 
(především s využitím testů sledujících proporcionalitu) hledá vyváženost při aplikaci 
právní úpravy. Autorka navíc vyslovuje svůj názor na str. 41, 55 a především v závěru 
práce.

5. Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce Cíl práce vymezený v prvním odstavci na str. 6 a 
zopakovaný v závěru práce byl splněn.

Samostatnost při zpracování 
tématu

Autorka projevila schopnost pracovat samostatným 
tvůrčím způsobem, generátor shod vykázal shodu 
do pěti procent celkem u 282 dokumentů.

Logická stavba práce Práce má výbornou a propracovanou logickou 
strukturu.

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací 

Autorka využila při zpracování této práce 
dostatečný počet domácích i zahraničních zdrojů, 
kdy některé jsou citovány přímo v původním jazyce. 
Všechny zdroje jsou řádně citovány. Poznámkový 
aparát je veden průběžně a čítá na 245 velice 
pečlivě a přehledně uspořádaných poznámek pod 
čarou. Citována jsou i některá separátní vota 
Evropského soudu pro lidská práva str. 41.

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)

Hloubka provedené analýza je napříč prací 
dostatečná a konstantní.

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

Předložená práce je přehledně graficky upravena, 
grafy ani tabulky nebyly použity. Nosné myšlenky a 
základní pojmosloví je zdůrazněno tučným písmem.

Jazyková a stylistická úroveň Práce má vysokou jazykovou a stylistickou úroveň.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:
Připomínky: str. 14, 24, str. 34  veřejné moci – nezákonným rozhodnutím.
V rámci ústní obhajoby se autorka zaměří na otázku smlouvy o poskytování zdravotní 
péče a na úvahu, zda nedostatečné informování ze strany lékaře, by mohl být postup 
non lege artis.

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě

Předložená diplomová práce splňuje veškeré 
formální i obsahové požadavky kladené na 
tento druh prací a proto ji doporučuji k ústní 
obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň Výborně

V Praze dne 4. 7. 2016
                                                                          JUDr. et MUDr. Alexandr Thöndel, Ph. D.

_________________________



3

Konzultant diplomové práce


