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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Práce mapuje dopad relevantního 
rozhodnutí Nejvyššího soudu USA na práva sexuálních menšin. 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): Práce mapuje historický vývoj 
úsilí sexuálních menšin o rovnoprávnost, především o uznání rovnoprávného sňatku, od šedesátých let 
minulého století po dnešek. Zabývá se hlavně popisem milníků na této cestě a přidává analýzu výskytu 
relevantních argumentů ze dvou hlavních deníků v posledních několika letech. Historická část práce je pečlivě 
a přehledně zpracována a poskytuje dobrý základ pro pochopení tématu. Mediální analýza je příliš úzce 
zaměřena a chybí jí potřebný kontext a odborný vhled. Práce je průměrně náročná a nevyznačuje se tvůrčím 
přístupem. Její logická struktura je dobrá, stejně jako je postačující teoretické a metodologické uchopení 
tématu i práce se zdroji a odbornou literaturou—zde je však odborný záběr velmi úzký.   

 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): Práce má velmi kultivovaný jazykový projev, čtivý styl, je 
téměř bez chyb a po formální stránce je velmi pečlivě zpracována.  

  
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): Práce má dvě části, kterým chybí koherentní propojení. Není jasné, 
proč je ve druhé části přidána mediální analýza. Navíc je to hodnocení dvou levicově liberálních deníků a 
četná další média – názorové časopisy, televizní stanice a konzervativní média jsou opominuty. Po 
informativním a kvalitním zpracování historického přehledu zásadních bodů tématu, které je v českém 
kontextu velmi cenné, se ocitáme v části, která se zabývá kvantitativní analýzou a posléze přináší omezené 
shrnutí a srovnání obsahu několika vybraných článků, přičemž kritéria selekce článků nejsou dobře 
vysvětlena. Celé mediální sekci chybí odborný vhled do fungování obou deníků; srovnávány jsou tak 
například běžné redakční zpravodajské články s analýzami a komentáři externích expertů. Na str. 9 uvádí 
autorka názor—pravděpodobně opřený o zdroj uvedený v poznámce—, že na nátlak homosexuálů došlo ke 
zlepšení léčby viru HIV v devadesátých letech, aniž by tuto aktivisticky znějící větu zasadila do kontextu. 
Stejně dobře lze argumentovat pokrokem lékařského výzkumu, který umožnil retrovirální léčbu, jež mnoha 
lidem infikovaným virem HIV umožnila přežít. V závěru na str. 37 autorka uvádí, že její práce potvrdila, že 
situaci stejnopohlavních sňatků lze považovat za analogickou k situaci mezirasových sňatků. Její práce však 
nic takového nepotvrdila, jen nastínila historický přehled a použití takového argumentu. Konzervativní část 
Ameriky takový argument i nadále odmítá, což je například patrné ze situace v Alabamě i Texasu, které se de 
facto odmítají podřídit historickému rozhodnutí Nejvyššího soudu v případu Obergefell.  

 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):  

• Vysvětlete význam a přínos mediální mikroanalýzy v druhé části práce 
• Vysvětlete silné stránky i slabiny srovnání zásadních rozhodnutí Nejvyššího soudu v případech Loving a 

Obergefell 
• Vaše práce se stručně věnuje Stonewallským nepokojům. Vysvětlete význam mediálního pokrytí této 

události ve své době a později na změnu názoru Američanů na práva komunity LGBTQ+ 
  
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (A-F): Doporučuji k obhajobě a navrhuji udělit známku C 
 
Datum: 28.5. 2019       Podpis: 
          Tomáš Klvaňa v.r. 
 



Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 
 
 


