
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Fakulta sociálních věd 

Institut mezinárodních studií 

PROTOKOL O HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

(Posudek vedoucího) 

 

Práci předložil(a) student(ka): Kristýna Pelikánová 

Název práce: Vývoj v oblasti práva na interrupci ve státě Texas od rozhodnutí v případu Roe v. Wade 

 

Vedoucí práce (u externích vedoucích uveďte též adresu a funkci v rámci instituce): Lucie Kýrová, M.A., Ph.D. 

 

 

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

 

Tato bakalářská práce zkoumá restriktivní protipotratové zákony, používané ve státě Texas, operující v rámci 

federální legislativy USA. Cílem je přiblížit českému čtenáři na případové studii státu Texas snahy a způsoby 

regulovat (a zamezit) přístup žen k interrupci a tím lépe přiblížit problematiku práva na potrat v USA jako 

takovou. Autorka si klade tři základní výzkumné otázky: do jaké míry je místní administrativa úspěšná ve své 

snaze snížit počet provedených zákroků; jaký má tato administrativa dopad na ženy vyhledávající interrupci; a 

do jaké míry je současný právní rámec zaručující právo na interrupci efektivní při ochraně tohoto práva.  

 

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

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Autorka vychází z dostupné literatury zkoumající toto téma z politického, sociologického, medicínského a 

právního pohledu. Tyto přístupy pak práce kombinuje s cílem představit co nejkomplexnější analýzu 

protipotratové politiky státu Texas. Záměrně vynechává náboženské a morální argumenty a soustředí se na 

zdravotní/psychologické a sociologické argumenty používané odpůrci potratů k ospravedlnění své politiky, čímž 

práce nabízí komplexnější porozumění dané problematice. Na základě svého výzkumu a použití oficiálních 

zdravotnických studií autorka také úspěšně zpochybňuje legitimitu některých argumentů a vykresluje manipulaci 

s daty a fakty ze strany státu Texas – velmi relevantní téma pro dnešní dobu. Práce je dělena na tři kapitoly, které 

na sebe logicky navazují a umožnují jasné předložení argumentů a evidence. První kapitola seznamuje čtenáře 

s historickým vývojem otázky práva na potrat a legislativy upravující toto právo. Následující dvě kapitoly se 

věnují případové studii státu Texas – druhá kapitola analyzuje státní legislativu omezující přístup k potratům a 

její justifikaci. Třetí kapitola pak zkoumá texaskou legislativu, která byla Nejvyšším soudem USA shledána 

protiústavní. Při své analýze autorka vychází nejen z dostupné sekundární literatury, ale hlavně z významných 

rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, z texaské legislativy a konkrétních zákonů, a také z dat zpracovaných 

nevládními organizacemi.  

 

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 velmi dobrá; překlepy a chyby jsou jen výjimečně. Autorka pečlivě 

odkazuje na své zdroje a používá citační formát Chicago Style. 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Práce dobře a srozumitelně představuje problematiku dostupnosti potratů v USA za běžný rámec morálních a 

náboženských argumentů. Zvolená případová studie státu Texas je vhodně zvolená, vzhledem k historickému 

postavení státu v otázce reprodukčních práv a proto, že jeho zákony se snaží přebírat i další státy Unie. 

Autorka má argumenty podložené evidencí a daty, argumentace je jasná; práce naplnila své stanovené cíle. 

V úvodu autorka jasně seznamuje čtenáře s použitými zdroji (hlavně primárními) a literaturou, ze které 

vychází, Sice zde chybí klasický rozbor literatury, ale i tak má čtenář dostatečné informace o použitých 

zdrojích a autorčina přístupu k nim a danému tématu. Tato práce je definitivně přínosem pro české čtenáře – 

objasňuje problematiku potratů a její kontroverznost v USA a praktiky odpůrců interrupce a nabízí její 

komplexnější pochopení.  

 

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



  

Na základě vašeho výzkumu a s ohledem na pokračující snahy nejen státu Texas a nynějšího složení Nejvyššího 

soudu USA, dokážete – troufnete si odhadnout, jak by se mohla otázka reprodukčních práv žen a práva na 

interrupci vyvíjet do budoucna? 

 

Ve své práci zmiňujete manipulaci s fakty ze strany texaského státu. Je toto dlouhodobá strategie nebo je zde 

patrný nárůst použití této strategie za posledních pár let? Jinými slovy, je možné, že je tato strategie/metoda 

ovlivněna nynější administrativou v Bílém domě a jejími „alternativními fakty“? 

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku A.  

 

Datum:         Podpis: 

 

 

 

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. 


