
Posudek vedoucího diplomové práce na diplomovou práci Ondřeje Smílka 

„Svoboda projevu a její meze“ 

 

 

Diplomová práce má na 59 normostran textu, k němuž jsou připojeny přehled obsahu, seznam 

použitých pramenů a abstrakt v češtině a v angličtině. Odkazy na použitou literaturu jsou 

uváděny průběžně v poznámkách pod čarou.  

 

Text práce je členěn do sedmi částí, v nichž se diplomant věnuje jak historickému vývoji 

svobody projevu, zejména na území našeho státu (část 1.), tak analýze terminologie (část 2.) a 

platné pozitivní úpravy (části 3. a 4.) i příkladům z aplikační praxe Ústavního soudu a 

Evropského soudu pro lidská práva (část 7.). Zvláštní pozornost věnuje aktuálním problémům 

svobody projevu ve vztahu k popírání holokaustu (část 5.) a ochrany projevů v Parlamentu při 

podezření z korupce z hlediska rozhodnutí Nejvyššího soudu č.j. 3Tcu 77/2013-65 (část 6.). 

 

Za přínos práce je možno považovat zejména analýzu zákonných mezí svobody projevu při 

ochraně hodnot uvedených v čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod (část 4.). 

Poznatky, k nimž diplomant dospěl, však ke škodě věci nesumarizuje v závěru práce, kde 

naopak poněkud překvapivě odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu, jímž byla 

zrušena Dělnická strana (s. 59), ačkoli toto rozhodnutí v práci předtím nikde nezmiňuje. 

 

Za nedostatek lze považovat způsob, jakým se v práci odkazuje na texty mezinárodních 

smluv, když se uvádí pouhé internetové či knižní zdroje, kde je text smlouvy dostupný, aniž 

by se smlouva identifikovala podle čísla jejího vyhlášení v oficiální publikační sbírce (s. 26, 

27, 61). 

 

Občas se v práci vyskytují jazykové chyby v psaní, např. „Šimáček“ místo „Šimíček“ (s. 17, 

20, 42, 43), „podepsanou“ místo „podepsané“ (s. 23), „ab“ místo „aby“ (s. 24), „uválí“ místo 

„uvádí“ (s. 25), „rozhodnou“ místo „rozhodnout“, „trestních“ místo „trestných“ (s. 29), 

„hodnotové“ místo „hodnotící“, „zásad“ místo „zásah“ (s. 30), „oprávněné“ místo 

„oprávněná“, „ne“ místo „dne“ (s. 32), „vdát“ místo „vzdát“ (s. 47), „výrok“ místo „výroku“ 

(s. 55) aj. Tyto chyby však v zásadě nemají vliv na celkovou srozumitelnost textu. 

 

Pro účely ústní obhajoby diplomové práce navrhuji, aby diplomant zaujal stanovisko k právní 

úpravě a efektivitě stávajících právních nástrojů obsažených v tiskovém zákoně (zákon č. 

46/2000 Sb., v platném znění), které jsou určeny k ochraně cti, důstojnosti či soukromí určité 

fyzické osoby ve vztahu ke sdělením uveřejněným v periodickém tisku. 

 

 

Závěr: Diplomová práce splňuje formální požadavky kladení na práce tohoto druhu. Po 

stránce svého obsahu je v ní zadané téma vyčerpáno ve všech jeho zásadních rysech. 

Diplomová práce prokazuje schopnost jejího autora analyzovat téma práce za pomoci  

odborné literatury i soudní judikatury a zaměřit se přitom také na některé aktuální problémy 

praxe. Nedostatky vytčené v posudku nejsou zásadní povahy.  

 

Diplomovou práci proto d o p o r u č u j i  k ústní obhajobě.  

 

 

 

V Praze dne 11. června 2014                JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D. 


