
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: Koktová, Alena  

Název práce: Svobodný přístup k informacím z pohledu novinářů 

Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: Hájek Roman 

Pracoviště: KŽ IKSŽ FSV 

 

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) 

Oproti tezím se autorka rozhodla nevyčlenit zvlášť problematiku přístupu k informacím o soudcích 

s komunistickou minulostí, které nakonec do práce samostatně nezařadila s ohledem na nedostatek empirického 

materiálu. Změna je v práci zdůvodněna a nijak nesnižuje její hodnotu. 

 

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 3 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 

 

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

Na práci Aleny Koktové výrazně oceňuji její orientaci v právnické literatuře, výkladech jednotlivých zákonů a 

především v judikatuře Ústavního soudu ČR a Nejvyššího správního soudu ČR, která je v případě práva na 

informace zvlášť důležitá. S tímto typem literatury navíc umí dobře pracovat, dokáže logicky stavět svou 

argumentaci a poukazovat na problematická místa české legislativy v této oblasti (včetně jejího historického 

vývoje). O to víc zamrzí, že autorka k tématu přístupu k informacím nepřináší nějaký zahraniční přesah, 

prakticky nic se nedozvíme o tom, zda podobným problémům jako čeští novináři čelí i jejich kolegové. Nadto by 

teoretickému rámci slušelo větší využití mediálněvědní literatury nad rámec základní učebnice Denise McQuaila. 

V části Konkrétní případy autorka v zásadě s využitím dobových žurnalistických textů, zákonů a právních 

interpretací rekonstruuje některé vybrané případy, kdy se přístup k informacím ukázal jako problematický. 

Z mého pohledu by bylo vhodnější tuto část (tj. každý jednotlivý případ) lépe strukturovat – vysvětlit 

v samostatných podkapitolách jeho kontext a vývoj, právní rozměr problému a následně využít rozhovory 

s novináři. 

Zásadnější poznámka se týká avizovaných ambicí práce a toho, jakou metodou autorka nakonec postupovala. 

Z popisu cíle práce na s. 4 jsem měl dojem, že autorka provede důkladnou rešerši žurnalistických materiálů ve 

vybraném období, na jejichž základě se pokusí přinést nějaké zobecnění toho, jak často a kdy se přístup 

k informacím u novinářů ukazuje jako problematický. Namísto toho se ale soustředila na několik vybraných 



problémů, k nim si dohledala materiál a provedla rozhovory se třemi novináři. I to je relevantní postup, nicméně 

by asi bylo dobré sladit úvod s celkem práce, jinak vytváří poněkud falešné očekávání. Z hlediska podloženosti 

závěrů by rovněž bylo lepší důsledněji akcentovat, že jsou činěny na základě několika málo případů a s využitím 

tří kvalitativních rozhovorů, byť jsou závěry, k nimž autorka dospěla, patrně zobecnitelné na celý novinářský 

stav. 

 

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 3 

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 

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 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 

 

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

Práce má logickou strukturu a text je plynulý a čtivý, nicméně už jsem se zmiňoval o jistých rezervách členění 

druhé části práce. Problematickou část představuje také závěr. Namísto shrnutí celého výzkumu a jeho zobecnění 

(což je hlavní smysl závěru) v něm autorka prvně výrazně pracuje s pohledem novinářů, s nimiž provedla 

rozhovory. Tato interpretace situace novináři ale patří spíše do předchozí části, nikoli do závěru. 

Rozhovory s novináři vůbec představují dosti problematický prvek. Autorka s nimi nepracuje v intencích 

odborného textu (čili jako s narátory), ale spíše novinářským způsobem. Rozhovory nejsou citovány, není jasné, 

kdy byly provedeny, nejsou uvedeny v seznamu zdrojů. Pro práci by rovněž bylo účelné, kdyby jejich přepisy 

byly součástí příloh. 

Byť je poznámkový aparát celkem rozsáhlý, je použitý funkčně a účelně, oceňuji zejména přiblížení 

alternativních interpretací právních problémů. Z hlediska pravopisu a stylistiky by si práce zasloužila ještě druhé 

čtení a celkovou revizi. Často se objevuje "právnický styl psaní", někdy žurnalismy, poměrně časté jsou i 

nejrůznější překlepy (s. 35 neoprávněný zásad...), chyby ve skloňování atd. (s. 14, 27, 28 ad.), výjimečně i 

pravopisné chyby (Lidovky.cz informovali na s. 27...).  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Alena Koktová se ve své práci věnovala velmi důležitému tématu využívání zákona o svobodném přístupu 

k informacím. Podařilo se jí definovat oblasti, v nichž aplikace zákona naráží na určité limity, které rovněž 

v práci rozebrala. Povedlo se jí zúročit její právnické vzdělání, které se odráží v pohledu na celou problematiku, 

přičemž pro odborníky v oblasti mediálních studií přináší tato perspektiva cenné poznatky a někdy i stěží 

postřehnutelné detaily. Co bych vzhledem k titulu práce ocenil propracovat (a co v práci tak trochu chybí, 

respektive zapadá mezi řádky), je právě onen náhled samotných novinářů na funkčnost zákona a případně nějaký 

širší kontext (například zahraniční zkušenosti). Jisté rezervy má text i z hlediska formálních a jazykových kritérií, 

proto se ve výsledném hodnocení kloním ke známce "velmi dobré". 

 

 

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

5.1 Setkáme se s obdobnými konflikty stran svobodného přístupu novinářů k informacím (např. rozporem 

mezi právem na informace a právem na ochranu osobních údajů) také v zahraničí (např. Slovensko, 

Německo)? 

5.2       

 

 

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! 

 


