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1.  OBSAH A CÍL PRÁCE  
Bakalářská práce Anežky Sechovcové zkoumá proces legalizace stejnopohlavních sňatků ve Spojených státech 
s důrazem na klíčové soudní případy. Na základě analýzy textů relevantních soudních rozhodnutí a novinových 
článků práce hledá analogii mezi procesem legalizace stejnopohlavních sňatků a procesem legalizace 
mezirasových sňatků a zkoumá, zda je tato analogie funkční. 
 
2.   VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ  
Autorka nejdříve představuje vývoj práv homosexuálů ve Spojených státech završený legalizací 
stejnopohlavních sňatků v případu Obergefell vs. Hodges z roku 2015, následně ukazuje, v jakých ohledech lze 
tento vývoj považovat za analogický k procesu legalizace mezirasových sňatků, a dále na příkladech analyzuje, 
jak s touto analogií pracovala média mezi lety 2015 a 2017. V tomto ohledu je práce logicky strukturovaná 
a je zřejmé, jakým směrem se argumentace autorky ubírá a proč. Bylo by ale vhodné lépe vysvětlit, proč 
je vlastně důležité analogii mezi mezirasovými a stejnopohlavními sňatky hledat a zkoumat. 
 
Ačkoli práce obsahuje kapitolu nazvanou „komparace vývoje mezirasových a stejnopohlavních sňatků“ a mohlo 
by se tak zdát, že se jedná o komparativní studii, předmětná kapitola je velmi stručná a přímému srovnání těchto 
dvou problematik není věnováno mnoho prostoru. Práce se zaměřuje na téma stejnopohlavních sňatků a téma 
mezirasových sňatků, které autorka zpracovala již dříve ve své ročníkové práci, je využíváno spíše pro doplnění 
kontextu. Obsáhlejší komparace by práci prospěla, ale vzhledem k doporučovanému rozsahu bakalářské práce 
nepovažuji její absenci za zásadní problém. 
 
Téma práce vyžaduje vhled do dvou obsáhlých problematik a poměrně precizní práci se zdroji, přičemž autorka 
obě tyto kvality v práci projevuje. Z metodologického hlediska je práce z velké části deskriptivní, ale zejména 
v rámci hledání argumentů podporujících analogii mezirasových a stejnopohlavních sňatků autorka prokazuje 
svou schopnost uvažovat o problému analyticky. V tomto ohledu práce odpovídá požadavkům kladeným 
na bakalářské práce. 
 
3.   FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ  
Až na drobné prohřešky (např. „srovnal do jedné roviny“ na str. 31) je práce stylisticky na poměrně vysoké 
úrovni, autorka si velmi dobře poradila i s anglickou terminologií a jejím překladem do češtiny. Z formálního 
hlediska jsou v práci pouze chyby drobné (ponechání předložek na koncích řádků), nikoli závažné. 
 
4.   STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  
Autorka prokazuje dobrý přehled jak v problematice mezirasových sňatků, tak v problematice stejnopohlavních 
sňatků, čímž práci poskytuje kontextuální oporu. Je třeba vyzdvihnout práci autorky s primárními zdroji (texty 
rozhodnutí Nejvyššího soudu a dalších amerických soudů) a pečlivě zpracovanou obsahovou analýzu 
novinových článků reflektujících analogii legalizace mezirasových a stejnopohlavních sňatků, zejména 
přihlédneme-li k tomu, že se jedná o bakalářskou práci. 
 
5.  OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 
Proč je hledání společných prvků vývoje mezirasových a stejnopohlavních sňatků důležité? K čemu jejich 
analogie může být využita? 
  
6.  DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ohodnotit známkou A. 
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