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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Diplomová práce Evy Drhlíkové se zabývá problematikou svobody projevu v Mexiku a USA. Cílem 

práce je porovnat oba systémy a analyzovat hlavní rozdíly, a to jak v právním zakotvení, tak ve 

faktických limitech svobody projevu. Autorka představuje základní teoretický kontext dané 

problematiky a poté podrobně rozebírá relevantní ustanovení a rozhodnutí nejvyšších soudů 

v právních řádech obou států. Analyzuje pak i materiální aspekt daného tématu, tj. faktické limity, 

které svoboda projevu v Mexiku a USA má. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické 

a metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Na diplomovou práci se jedná o poměrně náročné téma, které vyžaduje orientaci v komplexní 

problematice mexického a amerického právního řádu v návaznosti na literaturu týkající se teoretického 

uchopení konceptu svobody projevu i základů komparatistiky odlišných právních kultur. Téma 

porovnání limitů svobody projevu v Mexiku a USA je originální, aktuální a přínosné v rámci širších 

akademických debat např. ohledně integrace Mexika do severoamerického ekonomického prostoru. 

Práce má logickou strukturu, autorka se snaží vymezit základní kritéria pro porovnání obou systémů a 

používá relevantní argumenty pro podporu svých tvrzení. Z teoretického a metodologického hlediska 

by práci prospělo, kdyby šla ještě více do hloubky z hlediska konceptů a teoretického uchopení 

svobody projevu včetně jejich politických souvislostí, nicméně omezený rámec diplomové práce pro 

to nedává příliš prostoru. Autorka pracuje s prameny a literaturou na úrovni odpovídající diplomové 

práci, přílohy jsou rámcově v pořádku.  

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na 

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Z hlediska jazykového projevu je práce na velmi dobré úrovni, autorka píše plynule, přehledně a 

stylisticky přesně formuluje relevantní závěry. Autorka prokázala schopnost pracovat s citacemi a 

odkazy na literaturu. Grafická úprava je standardní pro tento typ práce. I z hlediska formálních 

náležitostí práce splňuje všechny podmínky, stanovené relevantními právními předpisy i vyhláškami. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé 

stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Celkově se jedná o nadprůměrně zpracovanou diplomovou práci, ve které autorka prokázala jak 

orientaci v komplexní problematice svobody projevu, tak schopnost odborně komparovat dva velmi 

odlišné právní systému. Mezi silné stránky patří především detailní zpracování rozhodnutí Nejvyššího 

soudu v USA a zasazení problému svobody projevu do širších sociálně-antropologických souvislostí 

v rámci převládajících hodnot v daném státu. Mezi slabší místa práce lze zařadit zpracování faktických 

limitů svobody projevu v USA, které z důvodů omezeného rozsahu práce pojednáno poměrně 



zrychleně a dostatečně nereflektuje vyhrocenou debatu na dané téma v americké akademické obci, kdy 

radikální názor o zásadních faktických limitech svobody projevu zastává například Noam Chomsky. 

Celkově se však autorce podařilo naplnit původní záměr práce a v závěru jasně a přehledně odpovídá 

na otázky vytyčené v úvodu a přichází s originálními analytickými postřehy relevantními pro danou 

problematiku.  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 

(jedna až tři): 

  

Proč není v Mexiku otázka svobody projevu zahrnuta jako základní lidské právo do širšího konceptu 

sociální spravedlnosti?  

Jakým způsobem ovlivňuje oligopolní vlastnictví médií faktické limity svobody projevu v Mexiku i 

USA? 

Jak byla reflektována politická transformace v Mexiku v oblasti svobody projevu? Jaké jsou politické 

implikace daného vývoje? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně.   

 

 

Datum: 13.6.2014        Podpis:  

Kryštof Kozák 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při 

nedostatku místa zadní stranu nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její 

nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou neodstranitelné (např. chybí kritické 

zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou napravit; poměr 

těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


