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Předkládaná bakalářská práce Barbory Hronové Novinářská etika a referování 
vybraných českých deníků o vraždách s podílem nezletilých v roce 2004 se, jak 
již vyplývá z jejího názvu, zabývá především obsahovou analýzou textů čtyř deníků 
MF Dnes, Lidové noviny, Právo a Blesk, v nichž je zachycena problematika vražd 
s podílem nezletilých, k nimž došlo v roce 2004. Jak autorka poznamenává v úvodu 
textu: V roce 2004 se stalo celkem 15 vražd, což bylo nejvíce v posledních pěti 
letech Proto bych rád v této části svého posudku ocenil původnost zvoleného 
tématu.

Práce je členěna do čtyř částí (včetně úvodu a závěru). Hneisj v první kapitole se 
autorka pokouší zasadit do celkového kontextu kriminality dětí a mladistvých právě 
problematiku vražd s podílem nezletilých. Úvod obsahuje i stručný exkurz do 
problematiky novinářské etiky, přičemž hlavní část práce klade důraz na dvě eticky 
sporné oblasti: 1) ochrana soukromí (včetně dodržování principu presumpce neviny) 
a 2) publikování pouze ověřených a pravdivých zpráv. Kapitola druhá je deskripcí 
českého normativního rámce, který upravuje referování o trestných činech s podílem 
nezletilých. Barbora Hronová si zvolila pro popis hierarchické řazení norem -  
od Listiny základních práv a svobod jako součásti Ústavy ČR po trestní zákon. V této 
části práce autorka také předkládá přehled částí samoregulačních norem 
novinářských profesních organizací (Mezinárodní federace novinářů a Syndikátu 
novinářů ČR) a etických kodexů vybraných deníků, které je možné vztáhnout 
na zkoumanou problematiku.

Dominantní částí práce je kapitola třetí, v níž autorka metodou kvantitativní 
obsahové analýzy zkoumá způsob referování vybraných čtyř celostátních deníků 
o vraždách s podílem nezletilých. Celkem jde o vzorek 84 textů. Kritéria obsahové 
analýzy jsou podrobně popsána v kódovací knize (viz strany 36 a 37). V závěru 
práce Barbora Hronová konstatuje, že vybrané čtyři deníky v zásadě respektovaly 
ochranu soukromí nezletilého pachatele a jeho rodiny, přičemž své tvrzení opírá 
o výsledky obsahové analýzy, kterou provedla. Na straně druhé deníky v poměrně 
velké míře (podle autorky šlo až o 80 procent) zveřejňovaly údaje o soukromí obětí a 
jejich pozůstalých. Text je logicky členěn a jeho struktura je vhodně zvolena.

Práce prokazuje, že si autorka osvojila základní pravidla práce s odborných 
textem, hojně využívá poznámkový aparát a prokazuje nastudování odborné 
teoretické literatury i primárních pramenů.



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

V Praze 7. 6. 2006 PhDr. Václa/h/IORAVEC


