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1. Aktuálnost (novost) tématu  

Autor diplomové práce si zvolil téma, které je beze sporu zajímavé. Zvláště pak 
v souvislosti s tím, že je originální vlastním pojetím. Na jím zvolené téma byla 
zpracována řada kvalifikačních prací, nikoliv se stejným zaměřením. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody  

Zvolené téma diplomové práce je nepochybně náročné na základní teoretické znalosti. 
Autor věnoval odpovídající pozornosti výběru pramenů. Čerpal z právních předpisů, 
dostupných monografií, elektronických zdrojů, judikatury a dalších. Zpracování vstupních 
údajů, a s tím související metody při samotném vypracování práce, jsou adekvátní.  

 

3. Formální a systematické členění práce  

 Předložená diplomová práce má logickou strukturu. Práce je členěna do celkem deseti 
kapitol, úvodu a závěru. Vnitřní členění kapitol je rovněž uspořádané. Autor uvedl 
systematicky základní pojmy, věnoval pozornost důvodům regulace rozhlasového a 
televizního vysílání. Dále přehledně popsal celý proces správního (správních) řízení, 
které se na danou problematiku vztahuje (í). Neopomněl ani řízení soudní. Některé 
překlepy jsou přehlédnutelné. 

 

4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr diplomové práce odpovídajícím 
způsobem zpracován  

Práci považuji za velmi zdařilou. Jsem toho názoru, že autorem zamýšlený cíl práce byl 
naplněn. Ke zpracování svého úkolu přistoupil se zjevným zájmem. Práce obsahuje 
kritické hodnocení současné právní úpravy. Nerezignoval ani na možné úvahy de lege 
ferenda. 

 

5. Kritéria hodnocení práce  

  

Splnění cíle práce  Autor cíl své práce naplnil. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení  

práce z hlediska 

plagiátorství  

Nemohu hodnotit, do jaké míry diplomant 
pracoval samostatně. Jeho přístup k dílu je 
svědomitý. 

Logická stavba práce  Diplomová práce má logickou strukturu. 
Jednotlivé kapitoly na sebe rozumně navazují. 



Práce  se  zdroji  (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací   

 Autor vychází z dostupných zdrojů. Se 
vstupními údaji pracoval dobře. Citace jsou 
v souladu s citačními pravidly.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)  

 Analýza problémů, které souvisejí se zadaným 
cílem práce, je přínosná. 

Úprava práce (text,  grafy, 
tabulky)  

 Úprava práce je dobrá. Grafy ani tabulky práce 
neobsahuje. 

Jazyková a stylistická 
úroveň  

 Jazyková a stylistická úprava práce je na dobré 
úrovni. 

  

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě  

V rámci rozpravy doporučuji panu Pavlu Kopeckému pohovořit o některých (dle jeho 
názoru) nejzásadnějších problémech současné právní úpravy.  

Otázka: Je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nezávislým správním úřadem? Jaké 
formy správní činnosti vykonává? 

 

Doporučení/nedoporučení k 
obhajobě 

Předložená diplomová práce splňuje všechny 
požadavky kladené na práce tohoto typu. 
Doporučuji práci k obhajobě 

Navržený kvalifikační stupeň Práci hodnotím (v závislosti na průběhu 
obhajoby) stupněm „výborně“. 

 

  

V Praze dne 26.5.2019 
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