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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Práce Terezy Vondráškové je věnována otázce experimentálních medicínských studií, v nichž           

byly často zneužívány menšiny, které byly do studií zapojovány často bez jejich vědomí nebo              

bez poskytnutí potřebných informací o postupu léčby a jejich možných následcích. Jako            

případovou studii si autorka vybrala studii syfilidy na klinice v Tuskagee, do které bylo zapojeno               

kolem 600 černošských mužů a která se zapsala do (nejen) americké historie jako skandální              

případ porušení lékařské etiky a také jako neslavný příklad rasistického pohledu na menšiny.             

Cílem práce je “popsat zneužití Afroameričanů k experimentálním studiím a zjistit, jakým            

způsobem a zda vůbec byl boj za občanská práva Afroameričanů v 60. letech nějak ovlivněn               

těmito experimenty.” (s. 2) 

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

ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Tereza Vondrášková si vybrala zajímavé a v českém prostředí nepříliš zpracované téma. Práce             

je čtivá, autorka postupuje logicky. V první části práce nabízí přehled dnes nejznámějších             

experimentů prováděných na Afroameričanech a jejich etických úskalí. V druhé části práce se             

pak podrobně věnuje průběhu studie na klinice v Tuskagee po dobu 40ti let jejího trvání,               

popisuje zapojení americké federální vlády a její snahy celý projekt utajit stejně jako občasné (a               

bohužel nedostatečné) snahy jednotlivců upozornit na etické problémy studie, které však byly            

povětšinou ignorovány. Autorka pak popisuje, jak postupně informace o tomto projektu           

prosakovaly na veřejnost v průběhu 70tých let a poznamenává, že hlavní “přínos” zveřejnění             

této studie spočíval především k nastavení etických hranic lékařského výzkumu. 

Práci chybí metodologické ukotvení, samotný text - byť je velmi dobře zpracovaný - je spíše               

popisného charakteru. Práce je postavena převážně na sekundárních zdrojích - autorka pracuje            

s několika obsáhlými pracemi, které byly Tuskagee experimentu věnovány, skrze ně se dostává             

k primárním zdrojům, jakými jsou např. dokumenty či dopisy některých výzkumníků, kteří byli             

do studie zapojeni a kteří se zcela neslučovali s jejím provedením.  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická              
úprava, formální náležitosti práce apod.): 



Po jazykové stránce práce splňuje náležitosti bakalářské práce, jen místy se objevují drobné             

gramatické chyby (zejména ve shodě podmětu s přísudkem) a chyby v interpunkci. Poznámkový             

aparát je konzistentní. 

  

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

Jak již bylo řečeno výše, práce má logickou strukturu a je čtivá. Čtenář se dozví o systematickém                 

zneužívání Afroameričanů k lékařským pokusům, kde svou roli hrál nejen rasismus, ale také             

poměrně nízká míra vzdělanosti afroamerické populace, která byla pak zneužívána k její            

manipulaci. S ohledem na to, že experiment v Tuskagee byl předmětem několika studií, práce              

představuje spíše syntézu již existujících informací. 

Práce cíl víceméně splňuje - autorka popisuje průběh celé studie, nevěnuje však velký prostor              

tomu, jakým způsobem byly experimenty vnímány hnutím za občanská práva. Autorka sice            

poznamenává, že informace o projektu na veřejnost prosákly až v sedmdesátých letech a tudíž              

boj za práva Afroameričanů v 60tých letech nemohly tolik ovlivnit, ale boj za občanská práva v                

letech šedesátých neskončil. Bylo by jistě zajímavé detailněji analyzovat, jak se k odhalení studie              

postavily afroamerické organizace či organizace bojující za občanská práva, zdali se osoby            

zapojené do studie a jejich rodiny do boje za občanská práva zapojily a jakým způsobem               

odhalení studie ovlivnilo jejich postoje. V této souvislosti bych možná doporučila změnu otázky,             

kterou autorka zkoumá - boj za občanská práva v 60tých letech experimenty možná ovlivněn              

nebyl, ale rozhodně by bylo možné tvrdit, že boj za občanská práva přispěl k tomu, že                

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

● Byli do podobných studií zapojovány i jiné menšiny - například původní obyvatelstvo? 

● Zapojovali se někteří účastníci studie či jejich rodiny do boje za občanská práva? Jakým              

způsobem rezonovaly informace o této studii mezi občansko-právními aktivisty v          

následujících desetiletích, kdy na veřejnost pronikalo více a více informací? 

● V textu píšete, že zveřejnění informací o této studii vedlo k podkopání důvěry             

Afroameričanů vůči americké vládě a vůči americkému systému zdravotnictví. Můžete          

tohle prosím vysvětlit a uvést nějaké případy? Lze říci, že americké zdravotnictví            

přistupuje dodnes k Afroameričanům jinak? Je toto téma současných diskusí o           

systémovém rasismu v USA? 

 

 
 
 
 
 



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

Práce Terezy Vondráškové splňuje nároky kladené na bakalářské práce, a proto jako finální             

známku navrhuji B-C v závislosti na obhajobě.  

 

 

 

Datum: 30. srpna 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. 
 
 
 


