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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Aktuálnost zvoleného tématu je zřejmá a do značné míry souvisí s jeho interdisciplinárním 

přesahem. Nejde pouze o aktuální právní problematiku, ale též o problém současné moderní 

společnosti. Otázku míry svobody projevu v médiích lze označit dokonce jako nadčasovou.  

 

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

metody: 

Téma vyžaduje potřebu komplexního teoretického zkoumání s praktickými přesahy za 

současné znalosti historických souvislostí. Vzhledem k tomu považuji dané téma za 

náročnější na teoretické znalosti a též vstupní údaje. Spektrum odborné literatury, kterou 

diplomantka prostudovala, jednoznačně prokazuje její schopnost této náročnosti dostát. 

Oceňuji zejména práci se zahraniční literaturou, studium a využití zahraničních judikátů 

v analytické a komparativní části práce.  

 

3. Formální a systematické členění práce: 

Práce je systematicky přehledná a srozumitelná. Obsahuje celkem čtyři kapitoly, úvod 

a závěr. První kapitola je teoretickým vhledem do předmětné problematiky. Druhá kapitola 

se zaobírá ochranou osobnosti v mediálním kontextu, a to komplexně a ve srovnání 

s německou právní úpravou. Diplomantka důsledně hodnotí veškeré aspekty daného tématu. 

Kapitola třetí velmi podrobně pojednává o jednotlivých kritériích vyvažování, se kterými se 

setkáváme při kolizi svobody projevu s osobnostními právy. Kapitola je zpracována velmi 

důsledně, působí až výkladově. V poslední kapitole dává diplomantka důraz na aktuální 

společenské otázky související s probíraným tématem.  

Práce je napsaná velmi dobrou právní mluvou, přesto zůstává i pro laika velmi čtivá. Pokud 

jde o formální a stylistickou stránku, nemám žádné zásadní připomínky. 

 

4. Vyjádření k práci: 

Práci hodnotím jako velmi zdařilou. Jedním z nejvýznamnějších přínosů je schopnost autorky 

promítnout do textu své zkušenosti z ročního studijního pobytu v Německu, schopnost 

komparace české a zahraniční aktuální právní úpravy.  Práce je obsahově vyvážená, 

problematika je pojata komplexně a věcně. Oceňuji také vlastní věcné úvahy diplomantky 

a schopnost kritického hodnocení problematických otázek. 



 

5. Kritéria hodnocení práce: 

A) Splnění cíle práce: V úvodu vytyčený cíl práce považuji za splněný. 

B) Samostatnost při zpracování tématu: Diplomantka prokázala schopnost samostatné práce 

při výběru tématu a literatury, taktéž i při samotném sepsání práce. 

C) Práce s literaturou: Co se týče zdrojů, jejichž výčet je v práci obsažen, považuji práci s nimi 

za dostatečnou.  

D) Hloubka provedené analýzy: Hloubka provedené analýzy odpovídá diplomantkou 

vytyčenému cíli. 

E) Úprava práce: K úpravě práce nemám výhrad. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Diplomatka by se při obhajobě měla zaměřit na srovnání rozhodovací činnosti soudů v ČR a 

BRD v obdobných případech a obecně srovnat jejich hodnotové přístupy.  

 

7. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě: 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 

 

8. Navržený klasifikační stupeň: 

Výborně. 
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