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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Práce Jakuba Drahoráda se zaměřuje na otázku, jak přistupoval Nejvyšší soud k soudním             

sporům ohledně různých taktik vytváření volebních okrsků, kde dochází k porušování           

principu rovnosti volebního práva. Cílem práce je odpovědět na otázku, jak v těchto otázkách              

Nejvyšší soud rozhodoval, jak svá rozhodnutí vysvětlil a především proč “Nejvyšší soud v             

posledních několika rozhodnutích tak zásadně změnil svůj postoj k politickému          

gerrymanderingu a také srovnat tento postoj s řešením malapportionementu a rasového           

gerrymanderingu” a v neposlední řadě “osvětlit, proč jsou tyto zdánlivě podobné           

problematiky řešeny tak odlišným způsobem a s velmi odlišnými výsledky” (s. 3). Práce             

vychází především z analýzy soudních rozhodnutí Nejvyššího soudu.  

 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a           

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Autor si vybral velmi aktuální téma, které je v kontextu nadcházejícího sčítání lidu v roce               

2020 často diskutováno v médiích, politických a akademických kruzích. Proces překreslování           

hranic volebních okrsků se stal tématem veskrze politickým, neboť je ve většině případů v              

rukou jednotlivých států, respektive jejich legislativ. Strana, která danou legislativu          

kontroluje, získává často výhodu, kdy může překreslit volební okrsky tak, aby si zajistila na              

dalších deset let politickou kontrolu. S ohledem na prohlubující se polarizaci tak vznikají             

okrsky, které jsou většinově demokratické či republikánské, dochází k vytváření různých,           

často až nelogických tvarů okrsků, které mohou např. oslabovat postavení jedné z menšin             

apod. Jakub Drahorád ve své práci zkoumá hranice takových praktik a vysvětluje, jak se k této                

otázce stavěl a staví Nejvyšší soud.  

Ve své práci autor nabízí historický exkurz do rozhodnutí Nejvyššího soudu od 60tých let 20.               

století, kdy po přijetí Zákona o volebním právu začala být otázka nepoměru mezi             

jednotlivými volebními okrsky aktivně řešena. Autor jasně definuje různé taktiky, které jsou            

při překreslování okrsků používány k zajištění výhody, stejně jako jasně rozlišuje mezi            

gerrymanderingem rasovým a politickým. V klíčové šesté kapitole pak nabízí přehlednou           

analýzu rozhodnutí Nejvyššího soudu v případech malapportionmentu, rasového        



gerrymanderingu a politického gerrymanderingu. Zatímco rasový gerrymandering je podle         

Nejvyššího soudu nepřípustný, přičemž soud vyvinul, jak autor poznamenává v komentáři k            

případu Thornburg v. Gingles, tzv. Gingles test, v případě politického gerrymanderingu je            

situace velmi komplikovaná. Překreslování volebních okrsků spadá do kompetencí         

jednotlivých států a Nejvyšší soud je přirozeně zdrženlivý k zásahům do pravomocí států a              

zasahování do politického procesu, a tak prakticky rozhodovat o vítězi voleb.  

Pro účely této práce autor prostudoval tři desítky rozhodnutí Nejvyššího soudu, pro kontext             

pak sáhl pro několik odborných článků a článků v amerických novinách a časopisech.  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu,             
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
Po formální a jazykové stránce je práce na velmi dobré úrovni. Občas se objevují chyby v                

interpunkci, včetně chybějící tečky na konci záznamu v poznámce pod čarou. Přímé citace             

není třeba dávat do kurzívy. Na několika místech je velká proluka mezi jednotlivými             

kapitolami (např. s. 24), ale to mohlo být způsobeno formátováním práce při nahrávání do              

systému. Na několika místech by bylo vhodné rozdělit odstavce na menší, oddělené celky             

(např. s. 6-7).  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky,             
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Práce přehledně a srozumitelně vysvětluje postup Nejvyššího soudu k případům různých           

pokusů o překreslení volebních okrsků. Politický gerrymandering bude v budoucnosti          

obzlášť ostře sledovanou praktikou, protože v roce 2019 Nejvyšší soud rozhodl, že politický             

gerrymandering se nachází mimo jeho pravomoce. Své rozhodnutí předseda Nejvyššího          

soudu John G. Roberts odůvodnil tím, že Otcové zakladatelé tvorbu volebních okrsků chápali             

jako politický proces, když rozhodli o tom, že právě státní legislativy budou mít kreslení jejich               

hranic na starosti. Proto není na soudcích, tvrdil John Roberts, aby legislativám radili a              

zpochybňovali jejich úsudek. Kdokoliv, kdo bude tuto problematiku v budoucnosti sledovat,           

může použít práci Jakuba Drahoráda jako základní východisko a velmi přehledný popis            

vývoje postoje Nejvyššího soudu.  
 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
● Píšete, že od roku 2000 došlo k popření desítky prosazovaných doktrín a výkladů.             

Co se tak zásadně změnilo, že Nejvyšší soud změnil svůj pohled na            

gerrymandering? 

● Můžete blíže vysvětlit koncept “efficiency gap”? Z Vašeho tvrzení vyplývá, že           

efficiency gap lze “spočítat” až na základě volebních výsledků. Ty však nejsou            



statické a mění se podle toho, kolik lidí jde k volbám, měnícími se preferencemi              

obyvatelstva apod. Jak to tedy může být vnímáno jako důkaz gerrymanderingu? 

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
(A-F): 

Práce Jakuba Drahoráda splňuje nároky kladené na bakalářské práce, a proto ji doporučuji k              

obhajobě a navrhuji hodnocení A.  

 

 

 

Datum: 26. května 2020 Podpis: Jana Sehnálková 

 
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. 
 
 
 


