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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Jedná se o téma teoreticky i prakticky přínosné, přičemž jeho obsáhnutí vyžaduje účelnou kombinaci 

sociologických, právních i žurnalistických poznatků. Autorem zvolené pojetí je originální a náročnost 

odpovídá standardům diplomové práce. Problematika masových médií není v české jurisprudenci 

příliš prostudovaná, takže je rozhodně možné jí označit za tematicky přínosnou. 

2. Náročnost tématu: 

Náročnost tématu zvyšuje snaha o interdisciplinární charakter práce. Velmi oceňuji, že diplomant 

pracuje s konkrétními kauzami, diplomant by ale měl pečlivěji rozlišovat, jestli se vyjadřuje o 

konkrétním případu nebo formuluje obecnou tezi, která vyžaduje oporu v kvantitativním výzkumu, 

případně v mnohem hlubší práci s literaturou. Práce je dobře promyšlená, bohužel se své teoretické 

části neopírá o příliš bohatou pramennou základnu, omezeně se též obrací k cizojazyčným textům. 

Bohatá je však část, která popisuje kauzy odposlechů.  

3. Kritéria hodnocení práce: 

Cílem práce mělo být zmapovat vliv masmédií na principy spravedlivého procesu a vzájemné 

interakce mezi médii a prostředím justice jako takové. Lze konstatovat, že diplomant toto zadání 

naplnil. Předložená diplomová práce je členěna na teoretickou část práce, kde lze kladně hodnotit 

zejména srozumitelné objasnění základních pojmů z teorie médií a dále na části, ve kterých 

diplomant analyzuje samostatně jednotlivé právní instituty, které se dostávájí do přirozeného střetu s 

právem veřejnosti na informace a mediálním zájmem. Struktura práce je promyšlená, vystihuje 

potřeby tématu a splnění požadavků na diplomovou práci. Téma je zpracováno uceleně a přehledně s 

oporou o vhodnou metodologii. Těžiště práce pak lze spatřovat zejména v hodnotném popisu faktů 

v kauze odposlechů a v analýze právní úpravy, která se tohoto tématu týká. Tato analýza je zdařilá.  

Lze konstatovat, že student prokázal dobré znalosti a orientaci v dané problematice, jakož i 

schopnost tvůrčím a vhodným způsobem zvládnutou materii prezentovat do podoby uceleného 

odborného textu. Diplomant v předložené práci prokázal solidní úroveň vyjadřování a celková úprava 

práce je velmi přehledná a srozumitelná. Po stylistické stránce je práce na dobré úrovni. Grafická 

úprava přispívá k přehlednosti. Práce je opatřena adekvátním, solidně zpracovaným poznámkovým 

aparátem. Formální požadavky kladené na diplomové práce byly naplněny.  

4. Případné další vyjádření k práci: 

Práce je členěna do přibližně tří velkých celků, které by mohly být důsledněji propojovány, nejslabší 

z nich je teoretická část práce, která se line úvody do vstupních kapitol jednotlivých celků práce, a i 

když dostatečně rozvažuje nad teorií médií, případně principem proporcionality, schází její konkrétní 

vyústění v pozdějších fázích práce. Mám za to, že práce promeškala příležitost vyvodit podstatnější 

závěry, která by z interakce mezi teorií a praktickými příklady z jinak skvělého záznamu průběhu obou 

kauz odposlechů, mohla vzejít 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 



I když nám zatím chybí přesná diagnóza toho, co se děje, zdá se, že se zásadním způsobem mění 

paradigma, které fungovalo v podloží tradičních demokracií. Jak upozorňují například Pierre Bourdieu 

a Ignacio Ramonet, rozvoj moderních komunikačních prostředků radikálně změnil způsob veřejné 

diskuse, informování a rozhodování. Tím se rozumí zejména odtrhávání zpráv od informací, tedy od 

události či kontextu, které jsou obsahem informace. Jakým způsobem se toto (pokud vůbec) projevilo 

ve vašem sběru dat a následné analýze? Uveďte příklady. 

Je skutečně charakteristické pro fungování médií, že mezi užitkem informace (relevance v řešení 

problémů) a hodnotou zprávy (být první v mediálním poli) je nesoulad? Nebo se domníváte, že toto 

dělení už dnes neplatí? 

Liberální demokracie nemůže fungovat bez veřejného prostoru a některých veřejných statků, 

domníváte se, že mediální prostor je jedním z takových veřejných statků? Nebo je spíše soukromým 

prostorem vlastněným vlastníkem médií? 

Anthony Giddens (1999) ve své knize Sociologie zabývá konstrukcí sociální reality médii, v kapitole 

Masová média a populární kultura uvádí, že masová média formují naše zkušenosti a veřejné mínění. 

Giddens uvádí situaci formování veřejného mínění a vytváření zprostředkovaných zkušeností přímo 

na tématu politiky a informací, které máme převážně z masových médií:  „Těžko by lidé mohli 

například volit do zastupitelských sborů celého státu, kdyby nebyly všeobecně dostupné informace o 

současných politických událostech, kandidátech a stranách“. 

Média jsou schopna konstruovat realitu, kterou lidé vnímají jako objektivní, nezkreslenou. Došlo 

v těchto kauzách ke konstruování reality, či šlo pouze o více méně nezkreslený přenos informací? 

Pokud ano, uveďte principy a mechanismy, na základě kterých k tomu došlo? 

Žádné médium není hodnotově neutrální. Ve většině evropských zemích se vyskytuje fenomén 

politického paralelismu, tedy inklinaci médií k určitým politickým proudům, ve většině evropských 

zemích lze rozdělit tisk podle politických orientací. Teorie politického paralelismu není použitelná 

pouze na orientaci médií, ale též na orientaci publika. Projevuje se sklonem příznivců jednotlivých 

stran „nakupovat odlišné noviny či sledovat odlišné televizní programy“. Lze vůbec po médiích 

požadovat objektivnost? 

 

 

Práci doporučuji k obhajobě a na navrhuji klasifikační stupeň B.  
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