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

Bakalářská práce analyzuje omezující opatření, která zavedl stát Texas ve vztahu k právu na interrupci, 
garantovaným v USA rozhodnutím Nejvyššího soudu Roe v. Wade z roku 1973. Toto právo bylo dále upraveno 
navazujícím rozhodnutím Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, které dále specifikovalo, 
za jakých okolností mají jednotlivé státy právo na interrupci regulovat.  

Práce si klade za cíl zodpovědět tři otázky: a) nakolik je administrativa Texasu úspěšná ve své snaze 
snížit počet odvedených zákroků; b) jak jsou zkoumanými opatřeními ovlivňovány ženy vyhledávající 
interrupci; c) do jaké míry je současný právní rámec zaručující ženám právo na interrupci efektivní při ochraně 
tohoto práva.  

Práce se člení na tři kapitoly: I) Právo na interrupci v USA – v této kapitole autorka představuje federální 
úpravu regulující právo na interrupci; II) Legislativa státu Texas regulující přístup k interrupci – zde autorka 
seznamuje čtenáře s jednotlivými způsoby, pomocí nichž se Texas snaží ženy od zákroku odradit; 
III) Restriktivní opatření státu Texas shledána v rozporu s ústavním právem – autorka rozebírá ta opatření, která 
Nejvyšší soud zrušil pro jejich neústavnost. 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické 

a metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Autorka si zvolila poměrně náročné téma, jenž vyžaduje orientaci v americkém systému práva a má zároveň 

značný přesah do medicíny. Z metodologického hlediska se jedná o případovou studii státu Texas, který autorka 
používá k ilustraci obvyklých omezení práva na interrupci, jež v různé míře využívají i ostatní americké státy. 
Práce je logicky vystavěna, začíná výstižným představením federální právní úpravy a pokračuje přes platná dílčí 
omezení až k těm restrikcím, které byly zrušeny. Práce neobsahuje žádné přílohy a pracuje s velkým množstvím 
zdrojů. 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
Z jazykového hlediska je práce na vysoké úrovni, autorka má bohatou slovní zásobu. V prvních dvou 

kapitolách se překlepy vyskytují jen výjimečně, ve třetí kapitole je však překlepů poměrně značné množství. 
Citace a odkazy na literaturu jsou správné, grafická úprava práce vyhovující, autorce lze doporučit nenechávat 
jednopísmenné spojky a předložky osamocené na konci řádků.  
  
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
 Autorka zodpověděla otázky, které si v úvodu vytyčila. Předností bakalářské práce jsou rovněž dílčí 
závěry každé kapitoly, které usnadňují orientaci v textu a jeho porozumění. Celkově se tedy jedná o kvalitní 
bakalářskou práci, která splňuje náležitosti na ni kladené. Autorka se s tématem důkladně seznámila 
a přehledným a srozumitelným způsobem jej představila čtenáři.  

Nelze však přehlédnout, že autorka zastává silně liberální pohled na právo na interrupci, odsuzující 
jakoukoli snahu států rozhodnutí ženy podstoupit potrat ovlivnit nebo časově omezit do 20. týdne těhotenství. 
Touto optikou pak hodnotí všechny skutečnosti, které v práci analyzuje, její závěry pak místy vyznívají 
zkratkovitě.  

Řadu argumentů, které v práci zaznívají, nelze posoudit bez lékařského vzdělání, např. od kdy má plod 
vyvinutou nervovou soustavu, plně cítí bolest a provedení potratu tak lze označit za nehumánní. Řada odborníků 
je toho názoru, že plod ve 20. týdnu již bolest cítí, na což reaguje legislativa státu Texas. Autorka uvádí,  
že se Texas snaží o manipulaci emocemi pacientky a v širším kontextu také o změnu společenského vnímání 
fetusu, aniž by tyto své závěry podložila přesvědčivými důkazy. Autorka opomíjí veškeré potenciálně relevantní 
argumentační linie druhého názorového proudu. Otázkou např. je, zda se stát Texas pouze nesnaží uplatnit 



princip proporcionality, podle něhož od určitého bodu musí právo na svobodnou volbu ženy ustoupit do pozadí 
ve prospěch práva vyvíjejícího se plodu nebýt zaživa rozmačkán. 

Pro srovnání, Českou republiku lze jistě označit na liberálnější zemi, než je stát Texas. Přesto je u nás 
interrupce legální pouze do 12. týdne těhotenství, do 24. týdne svědčí-li pro toto rozhodnutí genetické důvody 
a jinak jen je-li ohrožen život matky. 

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

Má stát podle Vašeho názoru právo preferovat narození dítěte před právem ženy na potrat? Má takové 
právo bez dalšího, nebo jen za předpokladu, že vždy respektuje rozhodnutí ženy, nebo takové právo za žádných 
okolností nemá? Vysvětlete, prosím, svůj postoj.  

Vaše práce nerozlišuje mezi opatřeními, která mají za cíl rozhodnutí ženy zvrátit, je-li to ještě možné 
(např. stanovení čekací doby 24-72 hod) a těmi restrikcemi, které v konečném důsledku cílí na znemožnění 
přístupu k zákroku (např. finanční nákladnost, zrušení akreditovaných lékařských středisek). Spatřujete mezi 
těmito opatřeními nějaký rozdíl, případně existují podle Vás restrikce, které byste označila za ospravedlnitelné?  

Měl by být stát za jakýchkoliv okolností povinen zajistit finančně dostupnou možnost interrupce? 
 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (A-F): Práci doporučuji k obhajobě, navrhuji hodnocení B až C. 
 
 
Datum:  31. 8. 2020      Podpis: Tereza Martincová 
 
 
 
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. 
 
 


