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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Bakalářská práce Terezy Vondráškové se zabývá experimentálními lékařskými studiemi prováděnými 
na Afroameričanech ve 20. století, zejména studií onemocnění syfilis provedenou v alabamském Tuskegee. 
Kromě popisu uvedených experimentů je deklarovaným cílem práce „zjistit, jakým způsobem a zda vůbec byl 
boj za občanská práva Afroameričanů v 60. letech nějak ovlivněn těmito experimenty“. 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické 

a metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Autorka nejprve mapuje historii zdokumentovaných lékařských pokusů prováděných na Afroameričanech 
se zvláštním důrazem na studii syfilidy v Tuskegee a následně prezentuje kroky a iniciativy vedoucí k omezení 
těchto pokusů. Vyzdvihnout lze zejména kvalitně zpracovaný a podrobný rozbor literatury a práci se zdroji 
obecně (autorka zahrnula i články z odborných lékařských periodik). Stěžejní část práce má formu případové 
studie. Práce je pojata převážně deskriptivně a chybí jí analytický prvek, ale jako kompilace informací 
ze sekundárních zdrojů je poměrně zdařilá. Přínosem je zejména propojení témat práv pacientů a rasové 
diskriminace Afroameričanů. 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
Po formální stránce je bakalářská práce v pořádku. Její stylistická úroveň je dobrá, obsahuje pouze malé 
množství jazykových chyb (např. „rodina se […] dozvěděli…“ s. 17). 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
Považuji za problematické, že provázanosti mezi studií v Tuskegee a bojem za občanská práva není v bakalářské 
práci věnováno mnoho prostoru, ačkoli jedním z deklarovaných cílů práce je právě ukázat, jaký měly 
experimenty na Afroameričanech na boj za občanská práva vliv. Autorka v závěru pouze konstatuje, že tato 
souvislost nebyla potvrzena, a to mj. proto, že v 60. letech, kdy hnutí za občanská práva vrcholilo, ještě nebyly 
informace o probíhajících pokusech veřejně rozšířeny. Bez podrobnějšího prozkoumání této souvislosti však 
práce ztrácí část své slibované přidané hodnoty. Boj za občanská práva v širším významu není omezen koncem 
60. let a je tedy možné zkoumat dopad zveřejnění informací o zneužití osob afroamerického původu pro 
experimentální lékařské studie na debaty o právech pacientů v následujících letech. Cenná by také byla odpověď 
na opačně položenou otázku, tj. zda byly průběh studie a chování jejích účastníků i autorů ovlivněny časovým 
souběhem s vrcholícím bojem za práva Afroameričanů. 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až 
tři): 
Jak se zveřejnění informací o proběhnuvší studii v Tuskegee a dalších experimentech prováděných 
na Afroameričanech bez jejich souhlasu promítlo do debat o rasové diskriminaci ve zdravotnictví od 70. let dále? 
 
Byl průběh studie (zejména postoj jejích autorů či účastníků) v Tuskegee ovlivněn souběžně eskalujícím hnutím 
za občanská práva?  
  
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (A-F):  
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku B-C v závislosti na výsledku obhajoby. 
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