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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE
 
(„kliknutím“ zakříţkujte 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) 

Předloţená práce z formálního hlediska odpovídá schváleným tezím co do struktury a techniky práce, zůstává 

však dluţna ambicioznímu cíli, který sliboval "pokus o zhodnocení efektivity a účinnosti této právní úpravy, 

eventuelně vypracování návrhů na její zdokonalení a načrtnutí moţností jejího dalšího vývoje". Speciálně 

efektivita nebyla zkoumána a moţnost dalšího vývoje se omezila na jeden odstavec na str. 114. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 

2.4 Schopnost sestavit a pouţít soubor metod přiměřený cíli 2 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 3 

 

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

Práce se skládá zhruba ze tří částí nestejné kvality. K úvodní části aţ do stránky 35 nemám ţádných připomínek. 

Diplomant zde vyuţil své kvalifikace právníka a zhodnotil tak své předešlé studium i předchozí publikace. 

(Upozorňuji však na nelogické tvrzení na str. 11: "Pozitivistickému přístupu opačný pohled má přístup 

pozitivistický." Předpokládám, ţe jde o překlep.)  

Těţiště práce pak spočívá v části ohraničené stránkami 41-90, uvozené kapitolou "Právní úprava rozhlasového a 

televizního vysílání v ČR". Tato část se snaţí vyčerpávajícím způsobem popsat a analyzovat legislativu 

vztahující se k rozhlasovému a televiznímu vysílání. Činí tak však povýtce způsobem pouhé deskripce, řazením 

faktů, opisováním textu právních norem, aniţ by jednotlivé právní předpisy dával do souvislostí, případně 

vyhodnotil jejich význam. Kdyţ se například autor rozhodl zařadit do výčtu zákonů vztahujících se k regulaci R a 

TV vysílání na str. 48 nejen základní právní předpisy, ale i jejich některé novelizace, očekával bych upozornění 

na význam té které novely, případně proč právě tato novela je zde zmíněna. Tak například zákon o České televizi 

483/1991 Sb. byl novelizován celkem jedenáctkrát, novely jsou zde dvě - z roku 2001 a 2007 - proč právě ony? 

Já to tuším, ale neinformovaný čtenář se to nedozví. 



Metoda mechanického popisu shromáţděných dat bez analýzy a komentáře je na některých místech aţ zavádějící. 

Tak například celé dvě strany (38-39) jsou naplněny výčtem evropských směrnic, které se podle autora "zabývají 

regulací obsahu mediovaných sdělení a zejména pak reklamy." Pravda je však taková, ţe tyto směrnice se týkají 

výhradně reklamy jako takové a celá pasáţ je kompletně slovo od slova opsaná z poznámkového aparátu novely 

zákona č. 25/2006 Sb., změna zákona o regulaci reklamy. Aktualizaci by vyţadoval i text z předcházející stránky 

37, kde autor tvrdí, ţe "na úseku elektronických komunikací jsou pak nejhlavnějšími evropskými právními 

předpisy následující směrnice", a pak uvádí směrnice tzv. telekomunikačního balíčku z roku 2002. Nicméně od té 

doby se cosi změnilo, a těmi "nejzákladnějšími" právními předpisy jsou nové směrnice z roku 2009 

(2009/136/ES a 2009/140/ES), tedy nový telekomunikační balíček, který novelizuje směrnice předchozí. 

 

Na jedné straně je třeba ocenit úsilí autora, jenţ prostudoval veškeré základní právní předpisy vztahující se k R a 

TV vysílání, a který pečlivě shromáţdil a svým způsobem převyprávěl jejich obsah tak, ţe odborník i laik získá 

rámcovou představu o právním rámci regulujícím vysílací média. Na straně druhé však tento rozsáhlý výtaţek 

často zůstává na povrchu, čímţ ne vţdy dohlédne reálných problémů regulace české vysílací scény. Například na 

straně 54 se uvádějí důvody, pro které můţe být odepřeno prodlouţení licence, přičemţ zde chybí důleţitý 

moment, a to, ţe neprodlouţení licence je moţné pouze v případě, kdyţ za uvedené porušování povinností byla 

provozovateli "opakovaně pravomocným rozhodnutím uloţena sankce." A protoţe dotáhnout sankci aţ do konce 

a navíc opakovaně je pro Radu vţdy velký problém, pak prodluţování licencí je u nás téměř automatické. 

Podobně zjednodušený je popis pravidel pocházejících z analogové éry v části "Zajištění plurality informací" na 

str. 64, kde autor tvrdí, ţe "jedna osoba nesmí být drţitelem více neţ jedné celoplošné licence v rámci daného 

média (rádia nebo televize) a vysílací technologie (digitální nebo analogové);". Paragraf 55a však říká cosi jiného 

- umoţňuje drţbu dvou licencí plnoformátových programů, coţ nevylučuje vlastnictví ještě dalších licencí, pokud 

to nebudou plnoformátové, ale tematicky specializované programy. 

Očekával bych kritické zhodnocení právního rámce, který formoval průběh přechodu zemského analogového na 

zemské digitální televizní vysílání. Řada improvizací a ad hoc řešení šitých na míru okamţité situace nesvědčí o 

"kompaktnosti právní úpravy", kterou deklaruje autor v závěrech. Očekával bych také, ţe informace o zákonu č. 

132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání, bude doplněna konstatováním, ţe tento zákon 

významnou měrou novelizoval zákon o vysílání 231/2001, kromě jiného ustanovením o tzv. product placementu, 

tedy umisťování produktu. (Není mi jasné, proč autor pro umisťování produktu pouţívá zcela zavádějící anglický 

název "place marketing" - str.62 a 89. Co to je place marketing, viz informace 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/365730/marketing/27293/Place-marketing). 

Na druhé straně za přínos povaţuji informace o kodexech České televize a Českého rozhlasu, i kdyţ také zde 

bylo moţné upozornit na historii vzniku těchto dokumentů, které na jedné straně se tváří jako profesní 

samoregulace, na straně druhé byly veřejnoprávním institucím vnuceny parlamentem. 

 

K třetí části, která začíná stranou 91, nemám - podobně jak u části první - závaţných připomínek. Autor zde 

prokazuje znalost reklamní a marketingové tematiky. Kromě toho zde vychází ze své disertační práce Právo a 

marketing, obhájené na PF UK. 

 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloţenost závěrů  2 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 

3.4 Dodrţení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáţe přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáţe 

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.)  

2 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 

 

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

Z hlediska formy má předloţený text všechny atributy na diplomovou práci kladené. Rovněţ závěru práce nelze 

v podstatě nic závaţného vytknout snad s výjimkou absence kritického pohledu na českou mediální legislativu, 

která má daleko k tomu, aby byla "svým obsahem a návaznostmi kompaktní." (str.114) Skutečnost, ţe se "český 



právní řád je v oblasti R a TV vysílání plně harmonizovaný a veškeré relevantní právní normy Evropské unie jiţ 

byly do českého práva implementovány" je sice chvályhodná, ovšem někdy by bylo vhodné podrobněji zkoumat 

způsob této implementace, který má daleko k dokonalosti. Namísto, aby zákonodárci zastřešili jedním zákonem 

veškeré audiovizuální mediální sluţby tak, jak to činí směrnice 2007/65/ES, česká legislativa vyčlenila AVM 

sluţby na vyţádání do zvláštního zákona, čímţ rozmnoţila počet právních předpisů tam, kde by bylo třeba situaci 

zjednodušit, a sloučit tyto předpisy do jedné normy tak, jak je to v některých sousedních zemích (mám na mysli 

zákon, který by zahrnul všechny AVM sluţby, zakládací ustanovení vysílatelů veřejné sluţby, včetně systému 

jejich financování, čímţ by se počet pěti zákonů - 483/1991, 484/1991, 231/2001, 384/2005, 132/2010 - mohl 

teoreticky zredukovat na jeden zákon). Chápu, ţe tak daleko zadání práce nesahalo. Přesto bych však uvítal - a 

v práci mi to chybí - některé hodnotící komentáře, případně kritické připomínky k některým ustanovením, které 

mechanicky - a někdy i nerealisticky (mám na mysli například povinnosti provozovatelů vysílání ve vztahu ke 

sluchově a zrakově postiţeným osobám, jdoucím nad rámec směrnice a evropské praxe - viz poznámka 185) 

implemetnují evropskou legislativu do českých poměrů. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Předloţená diplomová práce v základních rysech naplnila záměry a cíle, které si stanovila v tezích. Ve větší části 

však ustrnula na rovině konstatování, deskripce právních norem, aniţ by je - kdyţ ne analyzovala - tak alespoň 

komentovala a uváděla do souvislostí s praxí rozhlasového a televizního vysílání (viz původní ambice 

vyhodnocení jejich efektivnosti). Tím, jak se práce omezuje na základní zmapování právních předpisů, vzdala se 

ambice vytvoření díla s přidanou hodnotou nad rámec prosté evidence, čímţ její ocenění - zvláště v době 

internetu a snadného přístupu  k citovaným údajům a faktům -  nemůţe být příliš vysoké. Jestliţe práci 

doporučuji k obhajobě, tak jedním z důvodů je její faktografický základ, formální pečlivost při jejím zpracování, 

jakoţ i její původnost a ocenění, ţe se autor vydal do zatím nezpracovaného tématu komplexně pojaté mediální 

legislativy.  

 

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

5.1 Proč autor pro umisťování produktů pouţívá anglický název "place marketing"? 

5.2 Proč se autor domnívá na str. 45, ţe "Demokratické oteplení v závěru 60. let vyústilo dokonce v přijetí 

nového tiskového zákona, garantujícího svobodu projevu, slova a tisku", jestliţe tento zákon č. 81/1966 

Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ukotvil do právního řádu 

instituci Ústřední publikační správa? 

5.3 Který právní předpis rozhodl o přidělení jednoho digitálního multiplexu vysílatelům veřejné sluţby, čímţ 

určil základní ráz digitalizace zemského televizního vysílání?  

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakříţkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 

 


