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Předkládaná bakalářská práce Miroslava Němého Dodržování principu 
presumpce neviny v kauze Miloše Topolovského se zabývá referováním 
vybraných českých deníků (MF Dnes, Lidové noviny, Právo a Blesk) o případu 
údajného sexuálního obtěžování vojáků Hradní stráže KP ČR výchovným a sociálním 
poradcem tohoto útvaru Milošem Topolovským. O případu začaly vybrané deníky 
zpravovat veřejnost koncem března 2002. Soud nakonec uznal Miloše Topolovského 
nevinným, proto se autor práce rozhodl po uzavření celého případu zjistit, nakolik 
vybrané deníky při referování o tomto případu dodržovaly princip presumpce neviny 
a ctily právo Miloše Topolovského na ochranu soukromí. Hned v úvodu svého 
posudku bych rád ocenil původnost zvoleného tématu.

Práce je členěna do sedmi částí (včetně úvodu i závěru). V první kapitole Miroslav 
Němý seznamuje čtenáře pomocí metody deskripce s normativním rámcem principu 
presumpce neviny v ČR. Při popisu využívá hierarchické řazení: postupuje od Listiny 
základních práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR, až k trestnímu řádu. V další 
části se zabývá ukotvením principu presumpce neviny v samoregulačních normách -  
ať již největší profesní novinářské organizace v ČR (Syndikátu novinářů ČR), tak 
vybraných deníků, které jsou později podrobeny obsahové analýze. Kapitola čtvrtá 
přináší stručný chronologický přehled případu na stránkách deníků MF Dnes, Lidové 
noviny, Právo a Blesk.

Dominantní částí předkládaného textu jsou kapitoly pátá a šestá. V nich Miroslav 
Němý podrobuje obsahové analýze mediální výstupy vybraných čtyř deníků, v nichž 
je zachycen případ Miloše Topolovského. Kvantitativní obsahovou analýzou se snaží 
zjistit, zda deníky zveřejnily identitu Miloše Topolovského, jeho sexuální orientaci, 
jeho sklony k údajnému alkoholismu či jeho pokus o sebevraždu (viz kódovací kniha 
na stranách 21 -  23). V závěru práce autor shrnuje výsledky obsahové analýzy a 
vyvozuje z ní, že při referování o kauze Miloše Topolovského všechny čtyři deníky 
porušovaly princip presumpce neviny. Dalším výsledkem obsahové analýzy je stírání 
rozdílů, jak o kauze referovaly deníky, které se sebedeklarují jako seriózní 
(především MF Dnes), a bulvárním deníkem Blesk. Obsahová analýza i je jí závěry 
jsou zpracovány velmi pečlivě.

Ke struktuře i obsahu práce nemám vážnějších výhrad. Jediné, co bych 
autorovi vytkl, je na některých místech textu uchýlení se k publicistickému 
jazykovému stylu a potlačení stylu odborného. Například: Na straně 38 píše o „do očí 
bijící špatné kvalitě žurnalistické práce...“. Na straně 29 se dočítáme, že „dalším 
jevem, v němž Mladá fronta několikrát „poráží“ Blesk, je  také tzv. otevření článku...“ 
Při zmínce o posledním příkladu je na místě poznámka, že by se autor práce měl 
držet oficiálního názvu deníku MF Dnes a nepoužívat název Mladá fronta, který není 
úplný. Výše zmiňované výhrady však nejsou zásadní.



Předkládaná bakalářská práce splňuje i základní formální předpoklady, kterými 
jsou čestné prohlášení s počtem znaků, schválená přihláška i cizojazyčné resumé. 
Z výše uvedených důvodů neuvažuji o jiném stupni klasifikace než íp stnnpů-----
výborně

V Praze 7. 6. 2006 PhDr. Václav MORAVEC


