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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):

Práce se zabývá problematikou soudního přezkumu volebních obvodů v USA. Primárním cílem práce je podle 
autora „zodpovědět otázku, proč Nejvyšší soud v posledních několika rozhodnutích tak zásadně změnil svůj 
postoj k politickému gerrymanderingu“ a osvětlit rozdíl mezi přístupem soudu k gerrymanderingu rasovému a 
gerrymanderingu politickému. Práce tak činí v první části uvedením relevantního historického a ústavněprávního 
kontextu, ve druhé části pak analyticky rozebírá klíčová rozhodnutí Nejvyššího soudu tak, jak se vyvíjela v čase. 

2.  VĚCNÉ  ZPRACOVÁNÍ  (náročnost,  tvůrčí  přístup,  argumentace,  logická  struktura,  teoretické  a 
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):

Téma práce je náročné, neboť k zodpovězení hlavní otázky vyžaduje detailní analytické zpracování klíčových 
pasáží z řady rozhodnutí Nejvyššího soudu a jejich interpretaci ve vzájemném kontextu a odpovídající historické 
perspektivě. Tvůrčí přístup autora spočívá zejména ve formulaci relevantního tématu i vhodně zvolené metody 
jeho zpracování. Argumentace je v práci na vysoké úrovni a vychází z konkrétních ověřitelných výroků a 
tvrzení. 

Práce má logickou strukturu i odpovídající časové vymezení.  Z teoretického hlediska by práce v úvodní části 
mohla obsahovat hlubší reflexi odborné debaty ohledně konceptu rovného volebního práva v kontextu Spojených 
států a jejich specifického stranického systému.  

Z hlediska metodologie se práce mohla precizněji zaměřit na změny ideového i politického pozadí vývoje 
judikatury Nejvyššího soudu. Práce je poměrně hodně popisná, i když se autor snaží jednotlivé celky analyticky 
propojovat. Cíl práce se podařilo z velké části naplnit, i když by závěry mohly být provázány právě s širším 
celospolečenským kontextem. 

Autor pracuje s prameny a literaturou adekvátním způsobem, přínosem je podrobná práce s konkrétními 
rozhodnutími Nejvyššího soudu. V práci chybí sekce kritika literatury, nicméně autor průběžně odkazuje na 
relevantní odborné argumenty v průběhu textu. Práce neobsahuje přílohy.

Konkrétněji by autor mohl některá tvrzení lépe stylisticky vystihnout, například není jasné, co jsou to přesně
kontury ve větě „Soustředí se přitom zejména na proměnu kontur vyjadřování a závěrů Nejvyššího soudu“ v 
anotaci. Diskutabilní je také poměrně kategorické tvrzení na str. 2 „Měnící se přístupy Nejvyššího soudu na tuto 
tematiku  navíc  vždy  do  velké  míry  určují  a  určovaly  dobovou  podobu  americké  politické  scény.“  Do 
komparativního  kontextu  by  bylo  vhodné  zařadit  větu  „Není  tedy  divu,  že  průměrný  věk  členů  komory 
federálního Kongresu s nižším věkovým průměrem, tedy Sněmovny reprezentantů, je 58 let“. Také by bylo třeba 
lépe  podložit  poměrně  kontroverzní  tvrzení  na  str.  18,  že  „pokud  jsou  soudci  jmenováni  republikánskými 
prezidenty, je často konzervativní a neváhá zvrátit ani mnoho let stará rozhodnutí učiněná Nejvyšším soudem v  
době, kdy v něm bylo více zástupců jmenovaných převážně demokratickými prezidenty, které by zcela jistě bylo 
možno označit za progresivní či liberální.“
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3.  FORMÁLNÍ  A JAZYKOVÉ  ZPRACOVÁNÍ  (jazykový  projev,  správnost  citace  a  odkazů  na  literaturu, 
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):

Jazykový projev autora je velmi dobrý, práce je napsaná jasným a přehledným stylem. Práci by pomohla trochu  
pečlivější redakční  práce,  například  „malapportionmemtu“  na  str.  2,  „gerrymanderimgu“  na  str.  7, 
„zprostředkováváni místo zprostředkování“ na str. 4, „ilustrovat kupříkladu například na výsledcích“ na str. 11, 
„Lassiter v Northampton Country Board of Elections“ na str. 21, „ochrana 14. dodatku se vztahuje na volby do 
jakýchkoliv voleb“ na str. 24 či „sležených“ na str. 43. 

Autor také používá pojmy, které by bylo třeba přesněji vydefinovat, například „liberální soudní revoluce“ na str. 
21. Earla Warrena jmenoval do funkce předsedy Nejvyššího soudu republikán Dwight Eisenhower. Autor také 
používá termíny „republikánští soudci“ a „konzervativní soudci“, které by bylo třeba lépe vydefinovat. 

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

Celkově se jedná o nadprůměrnou bakalářskou práci, která přináší podložené odpovědi na kladené relevantní 
otázky.  Mezi  silné  stránky  patří  podrobné  odkazování  na  řadu  rozhodnutí  Nejvyššího  soudu  včetně  citací  
klíčových pasáží. Autor také neváhá tato rozhodnutí zařadit do obecnějšího analytického kontextu. Mezi slabší 
stránky práce bych pak zařadil menší důraz na kontextuální provázání rozhodování Nejvyššího soudu s vývojem 
právního  myšlení  například  v  otázce  originalismu  či  práv  států  a  obecnějšího  vývoje  v  rámci  americké 
společnosti. 

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

Proč je příslušnost k určité rase nebo menšině posuzována Nejvyšším soudem v otázkách gerrymanderingu o 
tolik jinak než příslušnost k politické straně?

Jak se v rozhodnutích o gerrymanderingu projevuje fakt, že většina členů Nejvyššího soudu byla jmenována 
republikánskými prezidenty? 

Souhlasíte v otázce politického gerrymanderingu se současnou judikaturou Nejvyššího soudu, nebo si myslíte, že 
představuje ohrožení pro fungování demokracie v USA? 

 

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

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku A-B v závislosti na výsledku obhajoby. 

Datum: 3.6.2020 Podpis: Kozák, v.r.
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