
Záver 

 

     Na záver práce by som spomenul niektoré veci, ktoré má pri písaní práce nejakým 

spôsobom zaujali, či už v pozitívnom zmysle alebo v zmysle negatívnom. Relatívne veľká 

časť práce čerpá iba s jednej monografie, čo bolo spôsobené tým že relevantnejšie informácie, 

ktoré by som mohol použiť ako zdroj, sú nedostupné. Oba hlavné práva popisované som sa 

snažil pojať s určitou systematickosťou, čo značí, že téma je rozoberaná postupne: predmet, 

obsah, história, prax a judikatúra. Takto zvolená systematika sa mi pri spracovaní uvedeného 

práva zdala ako celkom prijateľná, pre svoju prehľadnosť. Sám neviem, či je skôr plusom 

alebo mínusom, že som pri práci čerpal pomerne s málo obsiahleho zoznamu literatúry, ktorý 

je uvedený medzi použitou literatúrou. Judikáty, ktoré som použil, neuvádzam ako citácie, 

keďže som sa snažil ich spracovať vlastnými slovami podľa možnosti a takisto je v poznámke 

uvedené, ktoré zdroje som používal. Problematika bola pre mňa vcelku zaujímavá, uvažoval 

som, že by som prácu koncipoval viac spôsobom ako „mediálne právo“, ale uvedomil som si, 

že jednak iba časť matéria sa toho týka a jednako že by práca asi značne vybočovala s hraníc 

daných témou práce. Veľmi sympatické mi bolo spracovávať oblasť právo v praxi, keďže na 

jednotlivých príkladov, si človek mohol konkrétne predstaviť ako sa dané pravidlo aplikuje 

v praxi a k akému úsudku sa priklaňia konkrétna, väčšinou súdna prax. Čo sa týka zdrojov, 

čerpal som z literatúry napísanej v češtine, pričom práce je písaná v slovenskom jazyku, čo 

značí, že som sa s času načas stretol s určitým prekladateľským „problémom“, predovšetkým 

odborných výrazoch, no dúfam, že som túto tlmočnícku úloha zvládol v rámci možnosti a, že 

týmto práce nestratila zo svojej určitej úrovne. Celkovo sa mi s témou pracovalo dobre, 

vymedzenie témy dávalo celkom širokú škálu ako tému pojať a na ktoré časti problematiky sa 

zamerať. Oblasť práva na prejavy osobnej povahy, respektíve ochrany osobnosti bude mať, 

podľa mojej skromnej „predikcie“, v právnom svete čoraz väčšie zastúpenie, či už 

v profesiách advokáta, sudcu a iných.      

 


