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I. Formální kritéria                                                                               ano      zčásti      ne 

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. X   

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a   
    tématu. 

    X     

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu.     X     

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení   
    problému. 

    X      

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,   
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce) 

    X   

Slovní ohodnocení  
Cíl své práce autorka formuluje hned v Úvodu (s. 5): „Představit svobodu slova a její 
ukotvení v právních dokumentech s důrazem na limity, jestliže nějaké svoboda slova má, a 
ukázat, k čemu se odvolávají, co ochraňují.“ Z formulace cíle je zřejmé, že autorka téma své 
práce, tj. svobodu slova, neredukuje na pouhé quidditas („co je“), nýbrž na axiá, tj. hodnotu 
svobody slova, a v čem spočívá. Naprosto zřejmé to je i z formulace, jíž vyjadřuje svou 
motivaci k tématu a zároveň jeho aktuální rozměr: „Každý se ohání svojí svobodou slova, ale 
málokdo ví, jak je koncipována, kde má svůj původ a jaká se k ní vážou nejen práva, ale i 
povinnosti.“(viz s. 5-6). Metody zpracování tématu jsou dobře zvoleny: výklad s využitím 
historických exkurzů s aktuálním přesahem i v podobě zpracování aktuálních kauz (casus 
Lipstadt vs. Irving a aktuální příklady z české politické scény). Struktura práce je promyšlená, 
logická a všechny tematizace (kapitoly) se vztahují ke stanovenému cíli práce.   
      
II. Obsahová kritéria 

1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. X   

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu.      X      

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje.      X      

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.      X    

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu   
    charakteru studovaného oboru (ZSV). 

     X    

Slovní ohodnocení 
Text práce vypovídá o autorčině porozumění sledované problematice, autorka se opírá o 
kvalitní, relevantní odborné prameny (z nichž mnohé tituly jsou velmi rozsáhlé) a adekvátně s 
nimi pracuje. Rovněž oceňuji autorčina vlastní reflektující vyjádření a předvedení tématu v 
historickém, právním a etickém kontextu.             
   
III. Jazyková kritéria 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. X   
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1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. X   

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem.      X      

3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se   
    zabývá. 

     X         

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a         
    vlastní myšlenky. 

     X    

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného   
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.) 

       

Slovní ohodnocení 
Práce neobsahuje tabulky, doplňky či přílohovou část, ovšem vzhledem k charakteru tématu a 
bohatému odkazovému aparátu (včetně autorčina srozumitelného a žádnou relevantní 
souvislost neopomíjejícícho výkladu) zde tabulky, doplňky, přílohová část nejsou potřebné.   
  
 
Tato Závěrečná práce splňuje nároky kladené na zpracování bakalářských prací a proto ji 
doporučuji k obhajobě. 
 
Otázky k obhajobě: 
 

1. V čem spatřujete aktuálnost praxe iségorie a parrhésia v athénské demokracii? 
2. V práci vyjadřujete své zaskočení z formulace soudce Graye v casus Lipstadt vs. 

Irving (s. 41); poukazujete zde na problém „vydávat své subjektivní názory za fakta“ 
(ve smyslu překrucování reality). Jakou roli v tom  hrají předsudky? 

3. Co Vás nejvíce překvapilo v kauzách, týkajících se svobody slova, které v práci 
analyzujete?   

 
 
 
 
V Praze dne: 24. 4.  2019                    
 
 
                                                                               PhDr. Věra Jirásková, Ph.D.  
               
  
                                         
                                                     
                  
 
 
                                                                
 
 


