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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Autorka zvolila téma velmi aktuální, které je v současné době diskutováno jak vědeckou obcí, 

tak laickou veřejností. Diplomantka se zaměřila především na dostupnou judikaturu, a to i 

judikaturu mezinárodní, a taktéž reflektuje zásadní okruhy aktuální celospolečenské diskuse 

k dané problematice.  

 

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

metody: 

Z hlediska náročnosti tématu hodnotím téma zvolené diplomantkou jako velmi náročné, 

vyžadující širší spektrum znalostí a především vstupních zdrojů, důkladnou analýzu právních 

předpisů a odborné literatury. S touto náročností se dle mého názoru diplomantka výborně 

vypořádala, zejména lze vyzdvihnout práci se zahraniční literaturou a judikaturou. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

Práce je členěna na úvod, tři kapitoly, které se dále dělí na jednotlivé podkapitoly, a závěr. 

Systematika práce je přehledná, srozumitelná. Po formální stránce práce vykazuje pouze 

drobné nedostatky, jakou jsou překlepy či pravopisné chyby, na druhou stranu je však velmi 

čtivá. Autorka si na vysoké úrovni osvojila práci s poznámkovým aparátem, kdy využité 

prameny jsou vždy správně citovány. 

 

4. Vyjádření k práci: 

Práci hodnotím jako velmi dobrou, dle mého názoru diplomantka využila potenciál, který 

zvolené téma představovalo. Práce je čtivá, komplexně pojatá, uchopitelná i pro širší 

veřejnost. Vyzdvihnout je třeba zejména práci se soudní judikaturou, stejně jako 

jednoznačný projev vlastního názoru autorky na danou problematiku. Také rozsah použitých 

pramenů je pro daný typ práce vysoce nadstandartní. 

5. Kritéria hodnocení práce: 

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

B) Samostatnost při zpracování tématu: Autorka 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 diplomantem 

vytyčenému cíli. 



E) Úprava práce: K úpravě práce nemám, až na připomínky uvedené výše, výhrad. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Jak pohlíží autorka na ochranu dětí veřejně známých osob v médiích? 

 

7. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě: 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 

 

8. Navržený klasifikační stupeň: 

Výborně. 
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