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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 
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1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

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

Cíle práce, její technika i struktura 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 2 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 

 

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

Předkládaná multidisciplinární bakalářská diplomová práce se zabývá analýzou několika rozhodnutí Ústavního 

soudu ČR týkajících se oblasti médií. Autorka práci rozdělila do čtyř kapitol, přičemž první dvě jsou teoreticky a 

druhé dvě prakticky zaměřené. V první kapitole teoretické části diplomové práce se diplomantka zabývá 

jednotlivými modely mediálních systémů, v druhé pak Ústavním soudem ČR a jeho vlivem na média a práci 

novinářů obecně, když se dotýká též závaznosti soudních rozhodnutí v českém právním řádu, přičemž se snaží 

doložit vliv Ústavního soudu ČR na mediální prostředí a práci novinářů v České republice. V praktické části se 

pak autorka zabývá jednak analýzou rozhodnutí Ústavního soudu ČR o svobodě projevu a ochraně osobnosti, 

jednak analýzou dalších rozhodnutí Ústavního soudu ČR dotýkajících se českých médií.  

Některé závěry obsažené v diplomové práci je však bohužel nutno podrobit kritické reflexi. 

Autorka v abstraktu uvádí, že "Jak ukazuje tato práce, Ústavní soud ovlivňuje práci novinářů, neboť díky jeho 

rozhodnutí vědí, jak a co formulovat aniž by se dostali do konfliktu se svobodou projevu." Tento závěr však 

v práci není podložen jakýmkoli empirickým výzkumem a i nadto zkušenosti z praxe prokazují, že pokud čeští 

novináři vůbec nějaká rozhodnutí Ústavního soudu ČR znají, neumějí je správně vyložit. Toto je i má více než 

desetiletá zkušenost s výukou mediálního práva na FSV UK, kdy předmětem Rozbor právního prostředí českých 

médií prošlo více než tisíc studentů, přičemž jejich značná část v médiích působí. Spíše než skutečnost připomíná 

tento závěr přání autorky. Rovněž konstatování (str. 35), že "Ústavní soud určitě svými rozhodnutími změnil 

práci novinářů. Díky těmto rozhodnutím vědí, co a jak si mohou dovolit tvrdit, a co naopak ne, co už je za hranicí 



přípustnosti, co mají formulovat raději jako názor než skutkové tvrzení." není v diplomové práci jakkoli 

doloženo. Opětovně jde spíše o pouhý názor než o objektivní fakt. 

Stejně tak skutečnost uvedená v úvodu diplomové práce, že "Pokud ale svým jednáním média poruší tento jim 

(státem) stanovený prostor, nastupuje moc soudní, aby zjednala nápravu." je minimálně nepřesné v tom, že moc 

soudní nastoupí pouze v případě, že se najde žalobce. Sama z úřední povinnosti soudní moc v České republice 

nevystupuje. Tento fakt identicky platí i na tvrzení na str. 4 diplomové práce, že "Stát zákony tvoří právní rámec, 

ve kterém se média mohou pohybovat. Stát je ale také tím, kdo kontroluje, zda média nevybočují z rámce, který 

jim vymezil. Kontrolu provádí prostřednictvím svých orgánů, kdy nejdůležitějším orgánem, který tímto může 

ovlivňovat podobu mediálního systému, je Ústavní soud České republiky." 

Kriticky lze také hodnotit zařazení České tiskové kanceláře mezi média veřejné služby (str. 12 a analogicky i na 

str.11), což při nejlepší vůli neodpovídá skutečnosti, a neplatí ani v návazném odkazu na koncesionářské 

poplatky. Formálně je také zcela nesprávné ztotožňování médií soukromých s médii komerčními (str. 12 třetí 

odstavec), což ignoruje existenci médií nekomerčních (např. Rádio Proglas). 

Frapantní chybou je pak odkaz na § 12 starého občanského zákoníku (zákona č. 40/1064 Sb., str. 14), když tento 

se týká právního předpisu nahrazeného od 1. 1. 2014 zákonem č. 89/2012 Sb. 

 Rovněž je jistým nedostatkem, že autorka při zpracování bakalářské diplomové práce čerpala i z titulů nižší 

odborné úrovně (A. Rozehnal). To se následně projevuje ve zcela nekritickém přejímání neodborných 

konstatování, např. na str. 13, že "Základními prameny mediálního práva jsou Ústava ČR, Listina základních 

práv a svobod, Evropská úmluva o ochraně lidských práv a na ně navazující právní předpisy." Eufemisticky 

řečeno, tyto právní předpisy jsou základními prameny nejen mediálního práva, ale všech právních oborů, jelikož 

se nacházejí na vrcholu tzv. legislativní pyramidy.  

 

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 2 

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.) 

1 

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)  

Závěry obsažené v předložené diplomové práci jsou ve většině případů podloženy příslušnými zjištěním. V práci 

prakticnejsou až na výjimky pravopisné chyby. Citační norma je dodržena, práce má poměrně slušný 

poznámkový aparát. Rovněž grafická úprava práce je kvalitní. Jako připomínku lze zmínit skutečnost, že práce 

neobsahuje jakékoli přílohy, stejně tak i fakt, že autorka nepřiložila seznam použitých zkratek, byť zkratky 

v diplomové práci používá (např. Ústavní soud vs. Ústavní soud ČR, Listina vs. Listina základních práv a 

svobod, Evropská úmluva vs. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, ČEZ vs. ČEZ, a.s., tiskový 

zákon vs. zákon o právech a povinnostech pi vydávání periodického tisku). Práce rovněž vůbec nezmiňuje 

prameny (např. zákonné normy). 

Pokud jde o jazykovou úroveň práce, je poměrné závažným nedostatkem práce tohoto typu, že sklouzává do 

publicistického stylu a nedrží se stylu vědeckého, který jediný je přípustný pro práce tohoto typu (např. str. 22 

"Nyní se podíváme na mediálně známý případ, jedná se o spor Jan Rejžek vs. Helena Vondráčková"), resp. na 

str. 19 ("Další významné rozhodnutí na sebe nenechalo dlouho čekat.") 

Práci rovněž nepřispívá, že se v některých částech uvádějí osoby i s akademickými tituly (str. 24 - Ing. Miroslav 

Šlouf), jinde však nikoli a v dalších případech je uvedeno pouze příjmení (str. 25 - Žantovský, kdy je navíc 

míněn Petr Žantovský, nikoli veřejnosti známější Michael Žantovský). 

V diplomové práci také dochází ke zkomolení jmen osob (např. na str. 31 je Jiří X. Doležal překřtěn na Jana X. 

Doležala).  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  



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

Lze rozhodně přisvědčit skutečnosti, že s ohledem na obvyklý rozsah bakalářských prací musí nutně docházet 

k jistému zjednodušení, kterým lze vysvětlit některé z nedostatků, které zmiňuje tento posudek.  

Nejkvalitnější částí předdložené diplomové práce je první kapitola praktické  části, a to i díky snaze o mediální 

reflexi jednotlivých rozhodnutí Ústavního soudu ČR, která původně nebyla předjímána ani ve schválených 

tezích. V opačném případě by bylo možné namítnout, že i tato část je v podstatě pouhým derivátem cca 10 

rozhodnutí Ústavního soudu ČR. 

I konstatování, že "Z této práce vyplývá, že sami novináři vnímají Ústavní soud jako ochránce svobody projevu" 

není v diplomové práci jakkoli doloženo - jde o pouhý názor diplomantky.  

Nemyslím si rovněž, že autorka má v závěru své diplomové práce tuto de facto sama hodnotit ("Téma se ukázalo 

jako velmi přínosné….". Stejně tak velmi neorganicky v závěru působí konstatování, že "Rozhodovací praxe 

Ústavního soudu je značně obsáhlá, proto pro tuto práci byla vybrána pouze stěžejní rozhodnutí." Pokud už 

někde, měla být uvedena v úvodu, nikoli závěru. Stejně tak konstatování, že "Z této práce vyplývá, že sami 

novináři vnímají Ústavní soud jako ochránce svobody projevu, (…)" nevyplývá ze zjištění v diplomové práci 

obsažených. I konstatování, že "Rozhodnutí týkající se vymezení veřejně známých osob a jejich povinnosti snášet 

větší míru kritiky bylo přijato kontroverzně, (…)" se vůbec nezabývá skutečností (resp. se ani neobtěžuje ji 

zmínit), že toto rozhodnutí reflektuje rozhodovací praxi soudů v západní Evropě a zejména států common law 

(USA, Velká Británie). 

Řada výše uvedených kritických připomínek k obsahu předložené bakalářské diplomové práce, jakož i řada 

dalších, které z důvodů omezeného prostoru v tomto posudku nebyly uvedeny, je důkazem nedostatečné 

pozornosti, která byla její přípravě věnována. S ohledem poměrně kvalitní první část praktické části práce ji 

doporučuji k obhajobě, avšak navrhuji ji v případě kvalitní obhajoby hodnotit v nejlepším případě stupněm velmi 

dobře. 

 

 

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

5.1 Uveďte nejdůležitější judikáty obecných soudů a Nejvyššího správního soudu, které se zabývaly 

problematikou ochrany osobnosti. 

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! 

 


