
1

POSUDEK KONZULTANTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Jméno diplomanta: Petra Kelichová
Téma práce: Ochrana osobnosti
Rozsah práce: 105 stran vlastního textu
Datum odevzdání 
práce: 13. 4. 2017

1. Aktuálnost (novost) tématu: Ochrana osobnosti je tradičním civilistickým tématem. 
K závěru o jeho aktuálnosti vede především praktický pohled na problematiku, který
rozkrývá její šíři a význam. Je nesporným faktem, že prokazatelný nárůst prostředků a 
způsobů, kterými lze tangovat integritu člověka, je doprovázen i různě motivovanými 
tendencemi k zásahu do těchto jedinečných práv. Z těchto důvodů je potřeba zvolené 
téma hodnotit kladně.
   

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody: Problematika ochrany osobnosti je značně široká a proto její 
relativně ucelené zpracování kladlo na na autorku značné nároky zejména po stránce 
vstupních informací jednak ryze právní povahy (současná právní úprava, vývoj právní 
ochrany osobnosti, mezinárodní dokumenty, judikatura, francouzská právní úprava 
ochrany osobnosti) a jednak povahy zdrojové (literární). Autorka v zásadě využila 
standardních interpretačních metod (deskripce, analýzy a syntézy). Navíc byla 
přiměřeně využita metoda historická a komparativní. Autorka správně přechází od 
problematiky obecnějšího rázu ke specifickým oblastem. Výklad není omezen pouze 
na soukromé právo, nýbrž zachází i do patřičných souvislostí s právem veřejným.

3. Formální a systematické členění práce: Předložená diplomová práce je vedle úvodu 
a závěru přehledně rozčleněna do šesti kapitol (Historický vývoj, Vymezení práva na 
ochranu osobnosti, Současná právní úprava ochrany osobnosti, prostředky ochrany 
osobnostních práv, Ochrana osobnosti při výkonu svobody projevu, Úprava 
osobnostních práv ve Francii). Jednotlivé kapitoly autorka dekadickým způsobem 
rozčlenila na další drobnější podkapitoly. Obsahová náplň kapitol a podkapitol koreluje 
s jejich přiléhavě zvolenými názvy.

4. Vyjádření k práci: Předložená diplomová práce je zdařilým zpracováním zvolené 
problematiky. Na rozsahově proporcionální a výstižně pojatý historický výklad 
systematicky navazuje obecné vymezení osobnostního práva. Tento historicko-
teoretický vstup vytváří předpolí pro analytický pohled na současnou právní úpravu. 
Autorka správně navázala problematikou ochrany osobnostních práv. Tomu autorka 
věnuje v obecné rovině třicet stran vlastního textu. Právě otázka důsledně a 
vymahatelně prováděné ochrany osobnostních práv je stěžejní. Autorka dostatečně
analyzovala nejčastější oblasti úpravy osobnosti, zásadní a dlužno dodat, že vysoce
aktuální je zaměření kapitoly páté na ochranu osobnosti při výkonu svobody projevu. 
Autorka v práci zúročila své praktické zkušenosti a zájem o problematiku. Nicméně se 
neomezila na pouhou prakticky orientovanou a popisnou práci, nýbrž na mnoha 
místech projevuje své vlastní názory (str. 7, 45 a v samotném závěru práce). V 
celkovém hodnocení je nutno ocenit zejména důslednou práci s rozsáhlou judikaturou, 
kterou autorka nevyužila k pouhému doprovodu odborného textu, ale jako zásadní 
pramen poznání v této oblasti.
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5. Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce Cíl práce vymezený ve čtvrtém odstavci na straně 1 
byl splněn.

Samostatnost při zpracování 
tématu

Autorka prokázala schopnost pracovat 
samostatným a tvůrčím způsobem. Generátor 
kontroly shod vykázal shody menší než 5 procent 
v počtu 500 dokumentů.

Logická stavba práce Diplomová práce má výbornou logickou stavbu.
Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací 

Při zpracování diplomové práce bylo využito 
dostatečné množství domácí i zahraniční literatury, 
která je řádně citována. Poznámkový aparát čítá 
411 poznámek pod čarou.

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)

Hloubka provedené analýzy je napříč prací 
dostatečná. Výraznější hloubky analýzy je 
dosaženo v kapitole páté. Podstatná a pro práci 
zásadní je práce s judikaturou.

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

Práce je přehledně graficky upravena. Grafy ani 
tabulky nebyly upraveny.

Jazyková a stylistická úroveň Práce má velmi dobrou jazykovou a stylistickou 
úroveň.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: K práci nejsou zásadní 
připomínky.

V rámci ústní obhajoby se autorka zaměří na otázku proporcionality omezování 
osobnostních práv v zájmu ochrany veřejného pořádku, zdraví apod.

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 20. 4. 2017

  
                                                                          JUDr.et MUDr Alexandr Thöndel, Ph. D.

konzultant diplomové práce


