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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Autorka si zvolila téma, které lze považovat za velmi aktuální s ohledem na význam 
sociálních sítí, frekventovaný výskyt autorkou popisovaných problémů v praxi i složité 
právní otázky, které téma vyvolává. Současně jde o téma, kterému dosud nebyla v tuzemské 
právní teorii věnována dostatečná pozornost.  

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

 

Téma lze hodnotit jako spíše náročné na teoretické znalosti. Autorka shromáždila dostatečné 
množství vstupních podkladů, s nimiž korektně pracuje zejména pomocí popisné a 
analytické metody.  

 
3. Formální a systematické členění práce 

 

Práce je členěna do kapitol, které na sebe logicky navazují. Z formálního hlediska nemám 
k práci žádné připomínky.  

 
4. Vyjádření k práci 

 
Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíl práce byl dle názoru vedoucího splněn.   
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Autorka při zpracování práce postupovala 
samostatně a s vedoucím práce konzultovala pouze 
některé její dílčí aspekty. Práce úspěšně prošla testem 
podobnosti s jinými texty. Zjištěné podobnosti 
představují zejména ustálená slovní spojení, citace 
právních předpisů apod.  

Logická stavba práce Stavba práce je logická a přiměřená jejímu formátu.  
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autorka pracuje s dostatečným množstvím zdrojů, 
které řádně cituje.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy hodnotím jako 
dostatečnou. Autorka v práci reaguje na některé 
složité právní otázky, které jí zvolené téma vyvolává, 
formuluje k nim vlastní stanoviska a názory de lege 
ferenda. Je jasné, že publikované postoje autorky 
nemusí být jednoznačně sdíleny všemi čtenáři práce, 
je však nutno kvitovat, že autorčiny postoje jsou 



  

dostatečně odůvodněny a autorka při jejich formulaci 
vychází z široké škály zdrojů včetně judikatury.       

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

K úpravě práce nemám žádných připomínek.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň práce je velmi dobrá a 
práce je psána čtivě.  

 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 
Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 
Diplomová práce splňuje všechny podmínky 
k obhajobě a hodnotím ji jako zdařilou.  
V rámci rozpravy o diplomové práci navrhuji, 
aby autorka blíže rozvedla své úvahy 
k problematice „hate speach“ na sociálních 
sítích a možnému postihu takového jednání 
v pracovněprávním vztahu.   

Navržený klasifikační stupeň Výborně 
 
 
V Praze dne 28. 11. 2021 
 

______________________________ 
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D., vedoucí práce 


