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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 
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)
Práca je v súlade so schválenými tézami.

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 1
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1
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)
Oceňujem zapracovanie právnickej literatúry a prácu s ňou. Autorka pracuje aj s niekoľkými zahraničnými 
publikáciami z oblasti mediálnych štúdií (okrem McQuaila napríklad aj Hallin a Mancini), čo vzhľadom na 
lokálnu špecifickosť témy nie je samozrejmé. Významným zdrojom sú nálezy Ústavného súdu ČR. Jana 
Trkovská z rozsiahlych judikátov Ústavného súdu ČR vhodne vyberá časti, ktoré sú najdôležitejšie pre 
fungovanie mediálneho systému a ktoré majú najväčší potenciál mať reálny vplyv na prácu novinárov. Aký 
reálne majú vplyv rozhodnutia ÚSČR na každodennú realitu v redakciách, sa v práci dozvedáme len okrajovo, z 
reakcií novinárov publikovaných po zverejnení rozhodnutia. Bolo by dobré overiť ich tvrdenia v praxi napríklad 
dotazníkom medzi novinármi, z čoho by sa dali urobiť podloženejšie závery. Je však ospravedlniteľné, že do 
rozsahu bakalárskej práce sa už ďalší výskum nezmestí – práca totiž nie je len rešeršom literatúry, ale analýzou 
rozhodnutí súdu aj s pokusom o ich základnú reflexiu médiami. 

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 1



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) 
Nezaznamenal som žiadnu odchýlku od citačnej normy alebo iné chyby v štylistickej úrovni či grafickej úprave. 
Právnický jazyk práce je daný témou, najmä analyzovanými rozhodnutiami súdu, ktorý používa presné právnické
termíny, a pri tých je obmedzená možnosť používať synonymá.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce,  její  silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Práca splnila cieľ vybrať z množstva rozhodnutí ÚSČR tie najdôležitešie z pohľadu fungovania mediálneho 
systému v ČR, a tiež splnila cieľ z týchto rozhodutí vybrať najdôležitejšie výroky súdu. V splnení tretieho cieľa –
popísať vplyv týchto výrokov sudcov na novinárov, médiá a mediálny systém však Jana Trkovská zostáva na 
polceste – jej závery pochádzajú len z názorov novinárov publikovaných krátko po zverejení rozhodnutia,  čo 
znamená, že ide len o akési ich predpoklady, nie reálne zhodnotenie dopadov rozhodnutí v praxi po dlhšej dobe. 
Domnievam sa však, že toto nemožno pripísať Jane Trkovskej ako jej subjektívnu chybu – do veľkej miery je to 
dané témou, ktorá je analýza rozohodnutí ÚSČR týkajúcich sa médií, nie ich reflexia novinármi po čase. To, že 
autorka práce zaznamenala aj reakcie novinárov, považujem za plus, za niečo, čo urobila nad rozsah svojej práce,
a ich slabú výpovednú hodnotu tak nepovažujem za nedostatok tejto bakalárky, ale skôr za podnet na ďalšie 
skúmanie tejto témy.    

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Myslíte, že českí novinári poznajú Vami spracované rozhodnutia ÚSČR?
5.2      

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

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

     

Datum:  5. 6. 2015                                                       Podpis: ………………………………..

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry!
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