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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je ale 

vhodné a 
zdůvodněné 

Odchyluje se od tezí a 
odchýlení není vhodné a 

v práci zdůvodněné 

Neodpovídá 
schváleným 

tezím 

1.1. Cíl práce     

1.2. Metoda práce     

1.3. Struktura práce     
*) Označte vybrané hodnocení.  
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích E a F musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podbody; max. 1000 znaků) 

 
Je škoda, že autor se z důvodů rozsahu a času rozhodl rezignovat na jednu část 
předpokládaného výzkumu; právě otázka ideologického souznění prezidenta a soudců 
(potažmo očekávání prezidenta, že jím nominovaní soudci budou rozhodovat ve prospěch 
jeho agendy), by byla ve světle posledních událostí zajímavým tématem k analýze. Dlužno 
však konstatovat, že předkládaná práce je i v této podobě přínosným příspěvkem 
k jednomu aspektu fenoménu principu brzd a rovnovah.   

 
2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu  B 

2.2 Původnost práce a přínos oboru B 

2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů vhodných 
pro analýzu zvoleného tématu 

A 



2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu A 

2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  A 

2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a 

sledované cíle  
A 

*) A – výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami), B – velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami), C – dobře 

(celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb), D – uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky), E – dostatečně (výkon splňuje 
minimální požadavky), F – nedostatečně, neprospěl 

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení E a F musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podbody; max. 1000 znaků) 

 

      
 
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  A 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu A 

3.3 Zvládnutí terminologie oboru A 

3.4 Dodržení citační normy A 

3.5 Úroveň poznámkového aparátu  A 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm F!) 

B 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a 

použitou argumentaci  

A 

3.8 Grafická úprava textu  A 
*) A – výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami), B – velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami), C – dobře 

(celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb), D – uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky), E – dostatečně (výkon splňuje 
minimální požadavky), F – nedostatečně, neprospěl 

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení E a F musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podbody; max. 2000 znaků) 

 
Práce plyne stylisticky hladce, nepodstatné výtky se veměs týkají ojedinělých případů 
psaní, příp. skloňování či způsobu přechylování ženských jmen (Sonya, Murkowská, 
správně Sonia, Murkowski apod.) a příležitostné "nedoklepy" (se sexuálním zneužití aj.) 

 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.; 
max. 1500 znaků) 

 

Práce Adama Bielawského je kultivovaným příspěvkem k detailnějšímu poznání jednoho 
z mechanismů fungování amerického politického systému. Vedoucí práce se na rozdíl od 
autora nedomnívá, že by z pohledu veřejného zájmu stál Nevyšší soud až za legislativou a 
exekutivou: naopak, v nedávné vyhrocené povolební situaci se významný díl veřejnosti 
upínal  k Nejvyššímu soudu jako zásadnímu útočišti jejich nadějí na zvrácení vývoje (to, že 
Nejvyšší soud jejich očekávání nevyšel vstříc, je věc jiná).  Práce se vyznačuje výborně 
zvládnutými formálními náležitostmi a vyváženým pojednáním jednotlivých vybraných 
problematik. Autor prokázal spolehlivou znalost metod politologické práce a proto jeho 
studii doporučuji k obhajobě.    

 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  

5.1 Domnívá se autor, že vzhledem k vyhrocené polarizaci americké společnosti i politické 
scény se současný kongres s demokratickou většinou pokusí o tzv. "court packing", tj. 
zvýšení počtu soudců za účelem získání početní převahy ideologicky nakloněných 



soudců? 

5.2 Pokusí se autor vysvětlit, proč z hlediska náboženství soudci Nejvyššího soudu 
neodpovídají většinové náboženské orientaci americké společnosti? 

5.3       

 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  

 

Diplomovou práci k obhajobě doporučuji. 
 
Navrhované hodnocení: B- velmi dobře 
 
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:      

 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 

 
      
 
Datum: 26.1.2021                                               Podpis: 


