
Posudek vedoucího diplomové práce 

na práci Milana Janouška s názvem „Odposlechy – věc veřejná? 
Zveřejňování policejních odposlechů v médiích.“ 

 

Autor si pro svoji práci zvolil aktuální, rozporuplné a zákonně či judikatorně 
neuzavřené („mrtvé“) téma, což lze jedině pochválit. Jeho cílem bylo prozkoumat, jak česká 
média zachází s odposlechy, tj. zda jejich publikací prospívají spíše veřejnému zájmu, nebo 
zda prospívají zejména samy sobě (tj. čtenosti/sledovanosti média a zisku majitele média). 
Popisuje proto fungování současných médií, zákonný rámec, ve kterém se pohybují, a právní 
zakotvení odposlechů. Následně detailně rozebírá dvě významné české odposlechové kauzy 
(fotbalové odposlechy a odposlechy v tzv. kauze Nagygate), na kterých testuje 
proporcionalitu konfliktu svobody projevu a práva na informace na jedné straně a zájem na 
ochraně soukromí a práva na spravedlivý soudní proces na straně druhé. 

Ve své práci bohatě čerpá z dostupné české literatury (zahraniční prameny však spíše 
opomíjí, byť odkazuje na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva), svého předchozího 
studia žurnalistiky na Fakultě sociálních věd a semináře Mediální příprava pro právníky, který 
v době psaní své práce navštěvoval. Ve výsledku předkládá plastickou, právně fundovanou a 
dobře stylisticky i po formální stránce napsanou práci, jejíž důležitou součástí je vlastní 
analýza obou zmiňovaných odposlechových kauz.  

Autor pracoval samostatně a dokázal vhodně reagovat na mé připomínky v průběhu 
zpracovávání práce, což se myslím v dobrém smyslu slova odrazilo na výsledné podobě 
práce. I když zkrátil úvodní pasáž věnovanou médiím, stále mám nicméně dojem, že není 
dostatečně propojená se zbytkem práce, byť samotný fakt, že na své téma nahlíží očima médií 
i práva, samozřejmě vítám.  

Celkově se jedná o velmi kvalitní práci, která zřetelně svědčí o autorově schopnosti 
uchopit zvolené téma, přehledně ho zpracovat a dojít k jasnému závěru. Autorův závěr, že 
v obou zkoumaných kauzách se jednalo o přiměřený zásah do soukromí osob, jejichž se 
odposlechy týkaly, působí přesvědčivě a je podložen řadou argumentů. Sympatické navíc je, 
že autor neskrývá svoji vlastní proměnu náhledu na publikaci odposlechů v obou kauzách – z 
laického, útržkovitého a do mnoha dní rozkouskovaného čtení odposlechů v kauze Nagygate 
si odnesl dojem, že svědčí zejména o bulvárnosti počínání novinářů, zatímco po důkladné 
analýze svůj pohled změnil. 

Práce si nepochybně zaslouží být obhajována i obhájena. 

 

V Praze dne 22. září 2015 

       

        JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. 


