
UNIVERZITA  KARLOVA V  PRAZE 
Fakulta sociálních věd 

Institut komunika čních 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: Šebek Marcel  
Název práce: Právní úprava rozhlasového a televizního vysílání v České republice 
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) 
Cíl práce, technika práce i její struktura odpovídají schváleným tezím. 
 
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 1 
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 použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Rozsáhlejší diplomová práce se dělí na dvě základní části, konkrétně Stručný úvod do oblasti práva a právní 
regulace a Právní úprava rozhlasového a televizního vysílání v České republice. Druhá část je výrazně obsáhlejší 
a je rozčleněna na tři podkapitoly, s sice Historický exkurz, Platná právní úprava rozhlasového a televizního 
vysílání v České republice a Vybraná ustanovení některých dalších relevantních právních předpisů.  
Velmi kladně hodnotím množství právních předpisů a literatury vztahujících se k rozhlasovému a televiznímu 
vyslání, které diplomant prostudoval. Autor je schopen na poměrně malém prostoru rozsáhlé syntézy a shrnutí, 
což s sebou nutně na druhé straně někdy přináší jistá zjednodušení, která mohou být některými čtenáři hodnocena 
jako zavádějící, nepřesná či neúplná. Otázkou však zůstává, do jaké míry lze tato zjednodušení autorovi vyčítat 
v práci, která není rozsáhlým odborným komentářem, ale kvalifikační prací, která na omezeném rozsahu nemůže 
detailně rozebírat veškeré záležitosti.  
Práce je konzistentní, téměř čistě právnicky zaměřená, což je na FSV UK méně časté; pokud by jí mělo být něco 
přičítáno k tíži, tak je to - zejména v její hlavní části (str. 41 - 90) - poměrně značné přidržení se textu 
relevantních právních norem bez větších autorských komentářů, které může někdy až navodit dojem pouhé 
deskripce; to je však částečně způsobeno rovněž podstatou právní problematiky. V některých ojedinělých 
případech autor nepracoval se zcela aktuálním zněním některých právních předpisů. 
 
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, podloženost závěrů  1 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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.)  

1 

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 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Závěry obsažené v předložené diplomové práci jsou adekvátně podloženy příslušnými zjištěními. Pro detailnější 
analýzu některých záležitostí není v práci dostatek prostoru, což může být některými jejími čtenáři hodnoceno 
jako negativní. Až na výjimky (str. 11, čtvrtý odstavec) nejsou v práci formální či pravopisné chyby. Práce má 
poměrně rozsáhlé a vhodně zvolené přílohy. Citačná norma je bezezbytku dodržena. Grafická úprava práce je 
kvalitní.Z hlediska určitých připomínek k řazení textu lze konstatovat, že většina obsahu kapitol 1.3.4 a 2.2.1 by 
se svým charakterem hodila spíše do příloh než do vlastního textu práce. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Předložená diplomová práce splňuje formální a obsahové požadavky kladené na práce tohoto druhu; autor v ní 
rovněž zúročil své zkušenosti ze svých předchozích studií. Práce poskytuje komplexní náhled do problematiky 
právního rámce rozhlasového a televizního vysílání; někdy však má tendenci sklouzávat do popisnosti bez 
příslušných kritických závěrů, jakož i do určitých zjednodušení, což jí zbytečně v některých ohledech ubírá na 
kvalitě. 
Cíle, které si autor stanovil v tezích, byly ve svých podstatných částech splněny; možné výtky lze spatřovat 
v oblasti absence rozsáhlejšího kritického náhledu na danou oblast. Je škoda, že obsah práce nebyl s vedoucím ve 
větším rozsahu konzultován.S ohledem na výše uvedené práci doporučuji k obhajobě a v návaznosti na její 
výsledek ji doporučuji hodnotit buď stupněm velmi dobře, nebo výborně.    
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Kriticky se zamyslete se nad obsahem současné právní úpravy prodlužování licencí k provozování 

televizního vysílání; navrhněte přitom adekvátní zlepšení. 
5.2 Kriticky zhodnoťte současnou výši správních poplatků za udělení licencí na provozování terestrického 

televizního vysílání, porovnejte ji s výší v porovnatelných zemích (Polsko, Maďarsko). 
5.3 Navrhněte opatření ke zvýšení plurality informací v rozhlasovém a televizním vysílání; přitom kriticky 

zhodnoťte současný právní stav a jeho vymahatelnost. 
5.4 Zamyslete se nad praktickou možností vzniku jednotného mediálního zákona, který by nahradil zejména 

tiskový zákon a zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte 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! 
 


