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Autorka diplomové práce sepsané na shora nadepsané téma předložil text, 

který naplňuje všechny formální náležitosti uložené pro tento typ kvalifikačních prací, 

a to včetně povinného čestného prohlášení, abstraktů v českém a anglickém jazyce a 

klíčových slov taktéž dvojjazyčně. Práce svým rozsahem 59 normostran opět zcela 

splňuje formální kritéria. 

  

Stran technického zvládnutí textu práce vyhoví na výbornou, je prostá překlepů 

a přehledná. Celkově je po jazykové a redakční stránce na velmi vysoké úrovni, velmi 

oceňuji technické zvládnutí poznámkového aparátu. 

 

K obsahu mám především několik strukturálních poznámek. Bohužel se i po 

opakovaném čtení předložené diplomové práce nemohu zbavit dojmu přílišné izolace 

jednotlivých částí práce. Je nepochybně obtížné, ale také nutné, udržet text sevřený, 

ale autorka to z mého pohledu drobně přehnala. Jednotlivé části diplomové práce 

(definování pojmu práva, popis legislativního procesu, sociologická analýza médií a 

rozbor filmu Šmejdi včetně jeho dopadů) leckdy působí příliš izolovaně bez ohledu na 

další text. Do budoucna bych autorce doporučil více propojit definování pojmů s jejich 

aplikací. 

  

Některá témata, např. postavení sebe-referenčních systémů v současném světě, 

by jistě zasloužila větší rozpracování. Krom toho je potřeba zvážit fakt, že právo může 

být částečně otevřené a částečné uzavřené, neboť v postmoderní době a v době 

právního pluralismu nemusí tvořit ucelený systém. Jistě existuje celá masa regulace 

(nejen na národní úrovni), která je zcela mimo zájem médií. Naopak, byť respektuji, 

že práce je autorky, je po mém soudu zbytečný prostor věnován některým zákoutím 

legislativního procesu, neboť se často jedná o notoriety.  

 

V určitých pasážích bohužel práce působí jako výpisky z některých knih, což 

je patrné z opakovaně využívaného zdroje jedné knihy. Na druhou stranu poučené, 

přesné, jakož i srozumitelné „výpisky“ jsou disciplínou, ve které jistě lze selhat, 
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nicméně autorka nade vší pochybnost obstála a projevila schopnost pracovat s psaným 

textem. Pozitivně se odlišuje kapitola o masových médiích, kde se jedná o velmi 

poučený výklad.  

 

Konečně pak namísto některých jiných pasáží bych napříště zvážil více 

prostoru pro syntézu v podobě vlivu médií na právo. Je však zřejmé, že práce po 

obsahové stránce obstojí a byla zpracována pečlivě. 

 

V rámci obhajoby doporučuji pojednat o pojetí práva v době sebe-referenčních 

systémů. Právo není jediná struktura ve společnosti, ale zřejmě velmi nepostradatelná 

vzhledem ke shodnému generalizování normativního očekávání. Takové očekávání 

vzniká ze vzájemného spolužití lidí, z hlediska toho, co ve své situaci očekávají. Tento 

vztah označuje Luhmann jako dvojitou kontingenci. Zároveň právo Luhmann definuje 

jako strukturu společnosti spočívající na kongruentní (shodné) generalizaci očekávání 

v časové, sociální a obsahové dimenzi. Jak do toho zapadá dnešní vliv médií na právo? 

Dále doporučuji diskutovat otázku tvorby práva územně samosprávnými celky. 

 

Práci celkově chválím, doporučuji k ústní obhajobě, kde práci navrhuji 

hodnotit velmi dobře, eventuálně výborně po úspěšném zvládnutí ústní obhajoby. 
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