
UNIVERZITA  KARLOVA V  PRAZE 

Fakulta sociálních věd 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  

 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Poláková Pavla  

Název práce: Česká a rakouská mediální legislativa se zaměřením na rakouský Mediální zákon 

Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: Benda Josef JUDr. PhDr. Ph.D. LL.M. 

Pracoviště: FSV UK - IKSŽ, katedra mediálních studií 

 

1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné, ale 

není vhodné 

Odchyluje se od  

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Cíl práce, technika práce i její strruktura odpovídají schváleným tezím. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

V předkládané interdisciplinární bakalářské diplomové práci méně obvyklého mezinárodního zaměření na 

pomezí práva a mediálních studií porovnává autorka stav české a rakouské mediální legislativy, a to nikoli pouze 

prostým srovnáním obou dotčených národních právních úprav, ale též s přihlédnutím k normám ústavněprávním 

a právním předpisům evropského práva. Cílem práce je srovnání rakouské právní úpravy, obsažené v mediálním 

zákoně, s roztříštěnou českou právní úpravou, obsaženou zejména v tiskovém zákoně a zákoně o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání. Autorka mimo jakoukoli pochybnost prokázala schopnost analyticky 

zpracovat a kriticky vyhodnotit relevantní prameny, literaturu i judikaturu. Téma diplomové práce není příliš 

často zpracováváno v pracích tohoto druhu na FSV UK (a ani na PF UK není příliš častým), a proto lze 

konstatovat, že práce je původní a přispívá k rozvoji oboru mediálních studií.K diplomové práci nemám 

podstatnější připomínky.  

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Struktura práce 1 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

2 



vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Závěry obsažené v předložené diplomové práci jsou náležitě podloženy příslušnými zjištěními, k jejichž kvalitě 

nepochybně přispělo i autorčino studium na Právnické fakultě UK. V práci prakticky nejsou pravopisné chyby. 

Citačná norma byla řádně dodržena. Grafická úprava práce je kvalitní. Pozitivně lze hodnotit rovněž vložení 

textu rakouského mediálního zákona do příloh, byť lze s jistým povzdechem konstatovat, že ne každý čtenář 

v dnešní době vládne znalostí německého jazyka. U titulů literatury se bohužel vyskytují i publikace nižší 

odborné úrovně (A. Rozehnal), byť celkový rozsah odborných textů je na bakalářskou diplovou práci velmi 

výrazně nadprůměrný.  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Předložená bakalářská diplomová práce splňuje všechny formální a obsahové náležitosti kladené na práce tohoto 

druhu. Práce je komplexní a konzistentní. Autorka jejímu vypracování věnovala velkou pozornost i úsilí,  ke 

všem problémům přistupovala maximálně zodopovědně, a to jak v oblasti studia literatury a pramenů, tak i při 

vlastním sepisování diplomové práce. Problémy a okruhy v diplomové práci obsažené taktéž často konzultovala s 

vedoucím diplomové práce.  

Za nejkvalitnější považuji část práce věnovanou analýze rakouského mediálního zákona a jeho srovnání 

s českými právními předpisy; ani jiné části práce však odborně jakkoli nezaostávají. Výše uvedená zjištění lze 

shrnout do konstatování, že práce neobsahuje podstatnější nedostatky. S ohledem na výše uvedené skutečnosti 

proto tuto diplomovou práci rád doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm výborně. 

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Proč doposud nebyla sjednocena doposud roztříštěná právní úprava českého mediálního práva? Své 

závěry zdůvodněte. 

5.2 Zamyslete se nad současným možným budoucím vlivem legislativy Evropské unie na právní úpravu 

mediálního práva v ČR a Rakousku. Doložte praktickými příklady.  

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 

sekretariátu příslušné katedry! 

 


