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Cílem bakalářské práce Barbory Dlabáčkové Úprava principu presumpce 
neviny v etických kodexech vybraných médií a novinářských organizací v 
ČR a ve světě, jak již vyplývá z jejího názvu, bylo popsat a analyzovat normativní 
rámec upravující dodržování principu presumce neviny v České republice a v 
dalších vybraných zemích. Je zřejmé, že pro co nejkomplexnější zpracování 
vymezené problematiky musela autorka získat a prozkoumat značné množství 
primárních pramenů.

Práce je členěna do sedmi částí (včetně úvodu a závěru). V kapitole první se 
diplomantka snaží problematiku presumpce neviny zasadit do kontextu 
novinářské etiky jako celku. Prokazuje, že se pokusila nastudovat dostupnou 
literaturu. Na místě je však výhrada, že autorka měla v této části práce lépe 
pracovat s poznámkovým aparátem a odkazovat na literaturu, z níž čerpá 
(viz str. 6 až 8). Při zmínkách o Honnethovi, Patočkovi či Lazarsfeldovi měla 
odkázat na konkrétní díla, která zmiňované myšlenky obsahují. Kapitola druhá je 
deskripcí právního rámce, který v České republice upravuje princip presumpce 
neviny. V této části práci se však Barbora Dlabáčková pokusila i o definici 
problematických oblastí, které se v souvislosti s (ne)dodržováním principu 
presumpce neviny nabízejí (viz str. 19-26). Kapitola třetí je pokusem o stručný 
exkurz do vzniku a vývoje etických kodexů: s důrazem na samoregulační normy, 
které vznikly v české mediální krajině po roce 1989. Následující kapitola obsahuje 
rozbor ukotvení principu presumpce neviny v etických kodexech významných 
českých médií (České televize, TV Prima, MF Dnes, Lidových novin, 
Hospodářských novin, Deníků Bohemia a Deníků Moravia, Českého rozhlasu) 
a nejvýznamnější novinářské profesní organizace v ČR (Syndikátu novinářů ČR). 
Kapitola poslední seznamuje čtenáře s vymezením zkoumané problematiky v 
etických kodexech vybraných zahraničních médií (např. The New York Times 
či Le Monde) a novinářských organizací (Mezinárodní federace novinářů či 
Federace arabských novinářů). Jsem přesvědčen o tom, že závěrečná kapitola 
mohla být více analytičtější. Poměrně vysoká míra deskripce závěru textu



uškodila.
Předkládaná bakalářská práce obsahuje všechny formální náležitosti, které 

jsou na ni kladeny - čestné prohlášení s počtem znaků, přihlášku k bakalářské 
práci a resumé v cizím jazyce.

Z výše uvedených důvodů doporučuji text k obhajobě a zvažuji klasifikaci 
stupni výborně a velmi dobře. —

V Praze 7. 6. 2006 PhDr. VácléX/ MORAVEC


