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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) 
Autor všechny změny oproti schváleným tezím komentuje v Úvodu. Lze bezesporu souhlasit s tím, že komparace 
s angolamerickou právní úpravou by byla nadbytečná. Lze přijmout i změnu zaměření "case studies", byť to 
otevírá další (a možná v textu práce nepříliš zodpovězené) otázky. 
 
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 A 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji B 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu B 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autor prozrazuje své právnické vzdělání od prvního až posledního slova - možná bohužel, neboť jako reflexe 
studijního oboru mediální a komunikační studia předkládaná diplomová práce příliš neposlouží. Nicméně jako 
poučený, nadmíru ozdrojovaný, přehledně strukturovaný a srozumitelně komentovaný úvod do mediálního práva, 
resp. oblasti střetávání a v yvažování dvou zvolených práv poslouží dokonale. U 'case studies' asi lze přijmout, že 
jde o případy hypotetické, nesnižuje ovšem jejich použitelnost fakt, že při realizaci každého z modelů záleží vždy 
na souhrnu neopakovatelných skutkových okolností s těžko předvídatelným důsledkem na výsledné vychýlení 
vztahu oněch dvou práv (autor toto hledisko v textu připomíná, ale nemělo být zohledněno již v úvodní rozvaze)? 
 
 
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 C 
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.)  

A 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava - 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce zjevně prošla jazykovou korekturou, rušivě tak úůsobí jen ojediněné stylistické anomálie ("Začnu nejprve u 
českého Ústavního soudu." s. 17). Zvládnutí terminologie oboru na výbornou, snad jen s poznámkou, že jde spíš 
o terminologii právní vědy. Obdobně u odkazů, poznámek a dovysvětlivek - nevím, zda je v rámci právnického 
úzu obvyklé, že se člověk v textu setkává s řadou rozsudků, které jsou sice dostatečně identifikované a 
dohledatelné, ale o co v samotné kauze šlo už se (ani v poznámce pod čarou) nedozví.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Aktuální, pečlivě zpracovaná a cenná práce, při zdařilé obhajobě (a polemice s výtkami "jiný obor" a "modely 
nejsou (typické) případové studie") navrhuji hodnotit stupněm výborně.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 O co šlo ve věci Herri Batasuna proti Španělsku (stížnost č. 25803/04)?  
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 
 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 
 

Komentář pro případnou shodu nad 5%: 
6.1 13% shody.  Citace ze zákonů a rozsudků nebo i jen názvy kauz či zdrojů 

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

A        výborně 
B        velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)    
C        dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)     
D        uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)    
E        dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)   
F        nedoporučuji k obhajobě 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum:                                                                      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.    
 


