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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné, ale 

není vhodné 

Odchyluje se od  

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Cíl práce, technika práce i její struktura odpovídají schváleným tezím. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu B 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji A 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu B 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Rozsáhlejší (přes 200 000 znaků včetně mezer, 151 poznámek pod čarou) magisterská diplomová práce na 

pomezí práva a mediálních studií se věnuje problematice teleshoppingu a teleshoppingových pořadů jakožto 

specifického segmentu komerční mediální komunikace.  

Práce nejprve charakterizuje čtyři typy obchodních sdělení tak, jak jsou upraveny v zákoně o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání, se zvláštním důrazem na teleshopping, a to i v mezinárodním kontextu 

(Německo, Slovensko, EU). Posléze se poměrně detailně (17 stran) zabývá problematikou správního trestání 

v řízeních vedených Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) v rámci daném zákony o regulaci 

reklamy, o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a o audiovizuálních mediálních službách na 

vyžádání, přičemž autor rovněž zohledňuje vybraná rozhodnutí a navazujícím soudním přezkumem jejích 

rozhodnutí Městským soudem v Praze (MSP) a Nejvyšším správním soudem (NSS). Těžištěm a zdaleka 

nejrozsáhlejší částí diplomové práce (52 stran) je analýza deseti správních řízení ve věci teleshoppingu vedených 

RRTV, rozdělených do tří kategorií (ezoterické služby, telefonické soutěže, prodejní teleshopping), v prvních 

dvou doplněná o příklady ze Slovenska. 

Práce je pečlivě zpracovaná, splňuje formální a obsahové nároky kladené na práce tohoto druhu, je konzistentní a 

lze k ní mít jen omezené množství kritických připomínek. Mezi ně patří skutečnost, že zjevně neplatí autorovo 

konstatování o tom, že "řízení při Ústavním soudu jsou zcela výjimečná" (str. 38  druhý odstavec), jelikož počet 



podání Ústavnímu soudu od roku 2011 osciluje okolo čtyř tisíc ročně. Při zmiňování plných názvů právních 

předpisů (např. na str. 3) by pak stálo za zvážení uvádění "ve znění pozdějších předpisů".   

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  A 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu B 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

B 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava C 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Závěry obsažené v předložené diplomové práci jsou adekvátně podloženy příslušnými zjištěními. V některých 

ohledech má autor občas tendenci sklouzávat k publicistickému stylu (str. 20 poslední odstavec - "Tahounem 

současného teleshoppingového mediálního trhu"). Až na výjimky (zejména vícečetné mezery mezi slovy) nejsou 

v práci formální a obsahové chyby. Citační norma je až na nepočetné případy dodržena. Ke grafické úpravě práce 

nelze mít zásadní výhrady, někde však není zcela bezchybná (např. nadbytečné prázdné řádky nad anotací a nad 

nadpisem na str. 3). Diplomová práce nemá přílohy, ale tato skutečnost je ospravedlnitelná s ohledem na její 

charakter (přílohou by mohla být v podstatě jen jednotlivá rozhodnutí MS v Praze, NSS, resp. RRTV). 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Zpracování interdisciplinárních prací na ne zcela obvyklá témata, jakou nepochybně je i tato, je vždy obtížné pro 

nutnost orientace v problematice nikoli jednoho, ale několika oborů. S tím si autor poradil velmi kvalifikovaně, a 

to i díky svému dlouhodobému působení v RRTV. Výsledkem je kompaktní dokument, přestavující syntézu 

relevantní odborné literatury, právních předpisů, rozhodnutí RRTV a jejich následného soudního přezkumu 

Městským soudem v Praze a Nejvyšším správním soudem. Konkrétní problémy při sepisu magisterské diplomové 

práce autor opakovaně konzultoval s vedoucím diplomové práce.  

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a rovněž na velmi kvalitní formální i obsahovou úroveň diplomové práce, 

její praktický přínos a výzkumnou práci autora navrhuji hodnotit předloženou magisterskou diplomovou práci 

klasifikačním stupněm A. 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Zamyslete se nad možným budoucím vývojem právní úpravy teleshoppingu v ČR a v EU. Svá tvrzení 

zdůvodněte. 

5.2 Lze vysledovat vývoj v rozhodovací praxi RRTV? Jak se do ní promítá soudní přezkum jejích 

rozhodnutí? 

5.3 Je rozdíl mezi přístupem RRTV a slovenského regulátora v oblasti teleshoppingu? 

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: 14. června 2019                                                                Podpis: ……………………………….. 



 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


