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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 
  Diplomantkou zvolené téma lze považovat především za aktuální. 
V současném diskursu lze ohledně tohoto tématu sledovat jednak snahu o zpracování 
dílčích problematik (např. ochrana soukromí), jednak snahu o komplexní přístup z pozic 
soukromého práva. Autorka však na rozdíl od převládajících metod užívá též přístupu 
multidisciplinárního, kombinujíc přístup soukromoprávní a veřejnoprávní (v práci přistupuje 
k tématu jak z hlediska práva soukromého, tak trestního, ale také ústavního, zabývá se 
zvláště souvislostmi mezi ochranou osobnosti a svobodou projevu). 
  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. V případě jí indikovaného přístupu se ovšem náročnost zpracování tématu 
zvětšuje vzhledem k tomu, že hodlá pracovat též metodou interdisciplinární. Rovněž hodlá 
použít metodu historickou a komparativní, což náročnost na zpracování rovněž zvyšuje. 
Vzhledem k tomu, že autorka se hodlá zaměřit ve značné části také na judikaturu k tomuto 
právnímu institutu, může práce získat další přidanou hodnotu (a ovšem jde o faktor, který 
náročnost na zpracování opět zvyšuje). 
  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 šesti kapitol (k čemuž je nutno 
připočíst úvod a závěr práce). V úvodu seznamuje autorka čtenáře s cílem práce, kterým je: 
„nastínit alespoň základní pohled na současnou soudní praxi v rozhodování o ochraně 
osobnosti a obecně vymezit samotný institut ochrany osobnosti.“ 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 jednotlivých složek ochrany osobnosti. V kap. 3 pak pojednává 
současné právní úpravě. Zvláštní pozornost pak věnuje jednotlivým prostředků ochrany 
osobnostních práv (kap. 4) a posléze pak ochraně osobnosti při výkonu svobody projevu 
kap. 5). V kap. 6, která celou práci vhodně doplňuje, pak připojuje stručný exkurz k právní 
úpravě ve Francii. Jednotlivé – poměrně rozsáhlé – kapitoly se dále dělí na menší celky. 
Také toto dělení je podřízeno celkové systematice práce a je s ní v souladu. 
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  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 a podrobné zpracování tématu. Kladně 
hodnotím zejména autorčinu práci s judikaturou: autorka vskutku dostála cíli, který si 
stanovila. Vždyť pracovala s 23 judikáty ESLP, 26 judikáty ÚS ČR, s 62 judikáty NS ČR, 2 
rozsudky VS Praha, a též s rozsudky nižších a zahraničních soudů. Práce tak dává čtenáři 
komplexní vhled do soudní praxe v této problematice, čímž práce získává další přidanou 
hodnotu. Kladně hodnotím také užití metody komparační (byť tato kapitola působí vzhledem 
k rozsahu celé práce jen stručně) a historické (v porovnání s obdobnými pracemi je naopak 
autorka nadprůměrně důkladná ve zpracování historického exkurzu). Kladně hodnotím, že 
autorka zařazuje též „case studies“, nejmarkantněji pak na s. 95-96. Rovněž kladně 
hodnotím, že autorka v práci vyjadřuje své názory (např. s. 7, 29, 45, 59, 78 a v závěru). 
  Drobnou výtku mám k formální podobě práce – některé poznámky pod čarou 
autorka začíná značkou „§“ (srov např. s. 8, 11, 16 atd.). Stejně jako takto nelze začínat větu, 
neměla by takto být začínána ani poznámka pod čarou. Podle názoru oponenta však jde o 
nedostatek, který – vzhledem k celkové kvalitě práce – neodůvodňuje snížení navrženého 
klasifikačního stupně. 
  Automatická kontrola shod provedená systémem theses.cz generuje 
dokument čítající 13046 (!) stran, představující 500 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. 
 
   
 
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 30 
publikacemi ať už monografického či 
časopiseckého charakteru, 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. 
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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, výtka již výše. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je 
standardní. 

 
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 vyjádří k možnému střetu mezi právem na ochranu 
soukromí a právu na ochranu majetku. Zejména se zaměří na problematiku pořizování 
kamerových záznamů veřejných prostranství soukromými osobami a přístupu judikatury 
našich soudů k této otázce. 
 
 
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 23. 04. 2017 
 
 

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

 


