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1. Cíl práce je jasně formulován, byť poněkud nelogicky na konci úvodu, jehož 

standardní struktura má věcné opodstatnění (cíl práce – metoda zpracování – rozbor 

pramenů a literatury). Bylo by vhodné uvést (popř. zdůvodnit) časové rozpětí; to 

vyplývá až ze samotného textu. 

2. Věcné jádro práce je rozvrženo do kapitol tak, že pokrývá důležitá témata. Značná část 

(včetně úvodu) je věnována uchopení svobody projevu v teoretických pracích, o něž se 

struktura kapitol i vnitřní výklad opírají; teoretická východiska jsou silnou stránkou 

práce (byť za cenu jistých digresí, vyplývajících z poplatnosti knize G. Hofsteda jako 

hlavní inspirace - na s. 17-28 de facto reprodukce jeho česky vydané práce). Metoda 

komparativní analýzy je zapracována prostupným textem, nikoli rovnoběžnými 

samomluvami. Nicméně jako určitý problém shledávám nevyváženost zpracování 

subtémat u obou zemí; vzhledem k nedostatku (nepřístupnosti?) mexické judikatury 

výrazně převažují příklady z USA, což komparaci pochopitelně zkresluje (posuzují se 

rozdílné roviny a formy svobody projevu). Vzhledem k této okolnosti a k tomu, že 

faktograficky se práce opírá především o prameny, měla by být pramenná 

nerovnováha vyložena a argumentována v úvodu, kde je otázce primárních zdrojů 

věnována jediná, zcela obecná věta. 

3. Formálně vykazuje práce vysokou úroveň, jazykově bezchybná, formulačně 

inteligentní. Kvalitní přílohy, graficky vzorné, odborný aparát náležitý. 

4. Práce se vyznačuje původním zadáním, ambiciózní teoretickou úrovní, velmi dobrou 

znalostí té části matérie, k níž autorka získala přístup, a přemýšlivým zpracováním. 

Prezentace dílčí problematiky je nápaditá, byť vzhledem k odlišným podmínkám obou 

zemí působí někdy disparátním dojmem (od Aztécké říše a ústavních norem přes 

drogové kartely po tiskový monopol – každý z těchto námětů by mohl být subjektem 

solidní práce). Práci by prospěl standardně organizovaný úvod a explicitní uvedení 

Hofstedovy knihy jako vůdčí (a patrně jediné) teoretické inspirace. 

 

 

 

 



5. Jak se do rozdílného pojetí svobody projevu v různých tématech mravnosti (ale i 

symbolice) promítá tradice odlišné náboženské orientace a kultury obou zemí? 

6. Práci doporučuji k obhajobě, známka výborně až velmi dobře dle výsledků ústní části. 
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