
UNIVERZITA KARLOVA 

Fakulta sociálních věd 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

 

POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  

 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Gantner, Filip  

Název práce: Svoboda projevu v českém mediálním prostředí - případové studie 

Autor(ka) posudku 

     Příjmení a jméno: Benda, Josef 

Pracoviště: FSV UK - IKSŽ, katedra mediálních studií 

 

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) 

 Odchylky oproti schváleným tezím komentuje autor v úvodu diplomové práce. Tyto byly konzultovány 

s vedoucím diplomové práce, jsou vhodné a řádně zdůvodněné. 

 

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 A 

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)  

Interdisciplinární diplomová práce na hranici práva a mediálních studií se se zabývá komplexním popisem 

svobody projevu v českém mediálním prostředí. Odpovídá přitom na otázku, jaké jsou meze svobody projevu 

médií a v médiích, pokud se tato svoboda střetne s právem na ochranu osobnosti. Práce klade důraz na roli médií 

při realizaci svobody projevu a na působení soudů při aplikaci ustanovení o svobodě projevu, a zvláštní 

pozornost pak věnuje kolizi mezi svobodou projevu a právem na ochranu osobnosti. 

Diplomová práce nejprve vymezuje jednotlivé složky svobody projevu, a to na podkladu jednotlivých 

relevantních ustanovení českého právního řádu, mezinárodních smluv a předchozí rozhodovací praxe 

Evropského soudu pro lidská práva. Následně přibližuje, jak byla tato východiska reflektována v judikatuře 

Ústavního soudu České republiky, přičemž se taktéž zabývá i základním vymezením otázek spojených s 

ochranou osobnosti. 

Na základě provedené analýzy pak přináší celkem deset případových studií zaměřených na aplikaci poznatků z 

předchozího textu práce na hypotetické skutkové okolnosti týkající se svobody projevu médií a svobody projevu 

v médiích. V nich odpovídá na výzkumnou otázku a naznačuje, jak by za současného stavu judikatury mohly být 

soudní praxí rozhodovány spory spočívající v kolizi mezi právem na ochranu osobnosti a právem na svobodu 

projevu.  

 



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 B 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 

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 A 

 

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

Práce je velmi pečlivě zpracovaná, neobsahuje jakékoli závažnější obsahové nedostatky, svým rozsahem a 

kvalitou pak výrazně převyšuje obvyklý průměr magisterských diplomových prací. Autor při její přípravě 

prostudoval velké množství literatury, judikatury a právních předpisů a věnoval rovněž značnou pozornost 

formální stránce diplomové práce. Je třeba zdůraznit, že autorova zodpovědnost při sepisování diplomové práce 

byla zcela mimořádná a nelze ji než naprosto pozitivně hodnotit.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Jedná se o velice pečlivě zpracovanou a mimořádně přínosnou práci na hranici práva a mediálních studií. Autor 

se její přípravou zabýval velmi zodpovědně a řadu záležitostí opakovaně ve velkém detailu konzultoval 

s vedoucím diplomové práce. S ohledem na veškeré skutečnosti doporučuji předloženou magisterskou 

diplomovou práci k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm A/ výborně. 

 

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

5.1 Zamyslete se nad možným budoucím vývojem judikatury v oblasti svobody projevu. Své závěry 

zdůvodněte. 

5.2 Specifikujte dopady judikatury Evropského soudu pro lidská práva na rozhodovací činnost Ústavního 

soudu ČR. Svá tvrzení zdůvodněte. 

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% shoda je dána citacemi judikatury a právních předpisů. 

 

 

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 

N/A 



 

 

Datum: 21. ledna 2020                                                                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.    

 


