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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Jedná se o téma teoreticky i prakticky přínosné, přičemž jeho obsáhnutí vyžaduje 
účelnou kombinaci teorie práva, sociologie, politologie a mediálních studií. Autorkou 
zvolené pojetí odpovídá standardům diplomové práce, spíše je přesahuje. Diplomová 
práce je zajímavou a podnětnou sondou do širších souvislostí ve kterých se 
normotvorba nachází. DP představuje do jisté míry unikátní práci, zvolené téma, 
způsob přístupu k problematice a rozsáhlá práce s literaturou, která se jde za 
hranice běžné právní vědy, činí z této diplomové práce text, který je velmi 
relevantní a přínosný. 

2. Náročnost tématu: 

Náročnost tématu zvyšuje snaha o interdisciplinární charakter práce. Práce je dobře 
promyšlená a vystavěná. Popisuje základní autory a instituty, které se k tématu 
vztahují. Autor prokazuje hluboké porozumění tématu. Zajímá a přínosná je i ta část 
práce, kterou lze chápat jako sběr rad / empirický výzkum.  

3. Kritéria hodnocení práce: 

Diplomantka zadání práce naplnil. Struktura práce je promyšlená, vystihuje potřeby 
tématu a splnění požadavků na diplomovou práci. Téma je zpracováno uceleně a 
přehledně s oporou o vhodnou metodologii. Diplomantka prokázal znalosti a orientaci 
v dané problematice, jakož i schopnost vhodným způsobem zvládnutou materii 
prezentovat do podoby uceleného textu. Diplomantka prokázala vysokou úroveň 
vyjadřování a celková úprava práce je velmi přehledná a srozumitelná.  

4. Případné další vyjádření k práci: 

Mám za to, že práce svým charakterem přesahuje rámec běžné diplomové práce, a 
to i přesto, že má spíše deskriptivní, než syntetizující charakter. Nicméně práce 
zásadním způsobem mapuje terén, který je v české právní vědě dosud nezkoumaný.   

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Cílem této práce bylo nastínit některé ze způsobů, kterými mohou média ovlivňovat 
tvorbu práva, potažmo pak legislativní proces v České republice. Tato problematika 
v literatuře není téměř vůbec prozkoumána. Autorka představuje vztah práva a 
společnosti, poté vztah médií a společnosti a následně na styčných plochách 
analyzuje konkrétní případy vlivu médií na normotvorbu a výklad práva.  

Problematika nastolování agendy a normotvorby, případně i interpretace práva a 
navazujících otázek legitimity, jak jednotlivých soudních rozhodnutí, tak i vztahu 



 

 

subjektů práva k právu jako systému rozhodování, rozdělováním statků a sociálních 
funkcí je s postupující krizí legitimity institucí státu více a více aktuální. Práce velmi 
dobře zpracovává specifický výsek a bylo by přínosné, pokud by se diplomantka, 
která je si konkrétního zaměření práce vědoma, pokusila uplatnit některé svoje 
závěry, pokud je to podle jejího názoru možné, i na jiné oblasti, kde se střetává 
otázka vlivu médii a tvorby a interpretace práva.  

Jodi Deanové používá metaforu kybersalonu jako veřejného prostoru globálních 

síťových médií, čímž zdůrazňuje pestré a mnohoznačné možnosti působení občanů v 

soudobé globální technokultuře. Podstatou kybersalonu podle ní totiž není 

racionální rozprava jednotlivých příslušníků společnosti, jedná se spíše o spletenec 

moci, komunikace a informací, jehož základními znaky jsou pluralita, mocenská a 

ekonomická nerovnost účastníků, konfliktní střetávání a radikální decentralizace 

veřejného prostoru přesahujícího rámec národního státu. Kybersalon stírá hranice 

mezi skutečným a virtuálním, vysokým a nízkým, důležitým a nedůležitým, 

zdůvodněným a povrchním, spolehlivým a nespolehlivým. Média se vyznačují velkou 

rozmanitostí publika a výkladu veřejných událostí a nemají potřebu dospět k 

jakékoliv shodě. Média i celá veřejnost jsou navíc pod soustavným tlakem 

ekonomických korporací, mocenských aparátů, marketingových a propagačních 

kampaní a masových trendů spotřeby a zábavy. Podle Dean není cílem účastníků 

kybersalónu získat demokratické zastoupení v ústavou vymezené aréně národního 

státu, ale „vydobýt si kontrolu nad rozpravou o budování vlastní identity“ v rámci 

globální občanské společnosti. Souhlasíte s takovým hodnocením mediálního 

prostředí? Tvoří-li právo jakousi páteř společnosti, tedy nikoliv pouze jako 

struktura, která legitimně vynucuje určité normy chování, ale také jako reservoár 

hodnot, které by měli odolávat momentálním náladám, nelze nastolování agendy a 

nepopíratelný vliv medií na právní instituty považovat za zásadní problém pro 

demokratickou společnost?  

 

Práci doporučuji k obhajobě a na navrhuji klasifikační stupeň 1.  

 

V Praze dne:…………………..  

                                                          Okomentoval(a): [u1]: hgybké 


