
P o s u d e k 

na diplomovou práci Jana  D r d l y  "Postavení a činnost Rady pro rozhlasové a televizní 

vysílání" 

  

Diplomant předložil práci, která se zabývá postavením a činností jednoho z vykonavatelů veřejné 

správy, řazeného mezi tzv. nezávislé správní úřady. Práce sestává (kromě úvodu a závěru) ze 

dvou základních částí, jež jsou dále členěny a má celkový rozsah 105 stran (včetně shrnutí v 

anglickém jazyce). Na závěr je připojen seznam použité literatury, abstrakt a klíčová slova. 

 Co se týče systematiky práce, lze vznést jisté výhrady. Patrně by se lépe hodilo podrobnější 

členění: někdy totiž nadpisy jednotlivých (sub)částí neodpovídají obsahu. Např. úvodní část 

partie nazvané Licence a registrace (s. 33 - 38) se věnuje charakteristice a členění provozovatelů 

rozhlasového a televizního vysílání, což by si jistě zasloužilo mezititulek. Strukturní deficity se 

do jisté míry dotýkají i stránky obsahové. Především mi chybí přehledné vymezení pramenů 

právní úpravy (ty se parciálně uvádějí až v souvislosti s činností Rady pro rozhlasové a televizní 

vysílání), v úvodní části by možná neškodilo vymezení některých základních pojmů (k obsahové 

stránce srov. též dále). 

 Pokud jde o formální stránku práce, je třeba kvitovat obsáhlý seznam zkratek a zkrácených 

názvů, i když některé zkratky považuji za zbytečné (Podr., ČR), také uvedení více variant 

zkratek (až tři) může být pro čtenáře spíše dezorientující. Práci s právními předpisy je třeba 

hodnotit kladně, lze snad jen upozornit na potřebu přesnějších (častějších) odkazů na konkrétní 

ustanovení (postačuje v závorce). 

 Z pohledu obsahového je třeba ocenit zejména práci s judikaturou a občasné pokusy o vlastní 

závěry, byť jde nezřídka o poněkud lapidární soudy (např. s. 26, 34 a 35). Na druhé straně nelze 

nevytknout výraznou popisnost a pouhé parafrázování či reprodukování ustanovení právních 

předpisů, i když se takovému přístupu nepochybně nebylo možné zcela vyhnout. Pokud jde o 

citace ustanovení právních předpisů, judikatury a dalších dokumentů, někdy jsou nepřiměřeně 

dlouhé (např. s. 52/53, 59, 73 s. 77/78), navíc není často zřejmé zda jde o citaci nebo nikoliv (i 

když je možné změnit písmo, obvykle se také používají úvozovky). Je škoda, že autor nezřídka 

toliko cituje mínění jiných (nebo judikatury) bez toho, aby zaujal vlastní (odůvodněné) 

stanovisko či hodnocení. 

 K práci mám následující konkrétnější připomínky, poznámky a dotazy: 

 Autor by měl vysvětlit, co míní větou: "Rada totiž není pouhým prostředkem státu, jak 

porušovat základní lidská práva a svobody" (s. 2). Existují tzv. předpisy mezinárodní (s. 4)? 

Historický nástin (s. 6 an.) je skutečně značně telegrafický a sleduje toliko vývoj po r. 1990, před 



tímto datem se v dané oblasti nic nedělo? Nejde o zjednodušený přístup (s. 9), ale o názorný 

příklad. Bylo by třeba uvést kde (kdo) tvrdí, že veřejnoprávní vysílání je považováno za státní (s. 

34). Znamená veřejnoprávní charakter televize skutečně "péči o diváckou obec" (s. 35)? Pokuta 

se ukládá (s. 54), uděluje se např. vyznamenání. V závěru (s. 94 an.) autor v podstatě předkládá 

shrnutí obsahu práce, chybí mi úvahy de lege ferenda. 

 Doporučuji, aby diplomant v rámci obhajoby diplomové práce reagoval na uvedené připomínky, 

poznámky a dotazy a vysvětlil své stanovisko k event. ústavnímu zakotvení Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání. 

 

V Praze dne 13. ledna 2012 

 

 Prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. 

                                                         oponent diplomové práce 


