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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) 

 
      

 
2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu A 

2.2 Původnost práce a přínos oboru C 

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

C 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu B 

2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  B 

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) 

 

Téma práce je velmi vítané, jelikož "soudcovská politika" v USA je v českém prostředí 
často přehlížena. Práce velmi dobře shrnuje základní mechanismy nominace soudců 
Nejvyššího soudu, především z ústavně-právního hlediska. Nepřináší zásadní nové 
poznatky pro obor, nicméně v českém prostředí je tohoto charakteru první. Práci by ale 
prospělo, kdyby se více zabývala i čistě politickými aspekty, viz Shrnující komentář.  

 
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  A 

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu B 

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!) 
A 

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) 

 
Velmi oceňuji gramatickou stránku textu a celkovou grafickou úpravu: oba aspekty jsou na 
exceleltní úrovni, což u podobných závěrečných prací bohužel nebývá zvykem, je proto 
potřeba to docenit. Citační norma je dodržena bezproblémově, práce by však snesla 
využití širšího spektra zdrojů, často jsou velmi dlouhé oddíly citovány pouze z jednoho 
zdroje (což rozhodně nesvědčí o plagiátorství, spíše o tom, že autor mohl použít více 
zdrojů k problematice). Pro příští práce doporučuji v případě Senátu nezaměňovat pojmy 
"výbor" a "komise" - zde jsou používány jako synonyma, často je v tom však rozdíl.  Práce 
je čtivá, místy by jí prospělo zaměřit se více na argumentační, než deskriptivní stránku.  

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

max. 1500 znaků) 
 

Práce se zabývá tématem, které v české politologii je dosud velmi málo prozkoumáno - 
nominacemi soudců do Nejvyššího soudu. Autor zde velmi dobře představuje ústavně-
právní mechanismy, které se s touto problematikou pojí, včetně plastického a detailního 
popisu jednotlivých fází senátního projednávání. Analýza délky schvalování nominací 
v poslední kapitole je taktéž kvalitní. jediná výtka, kterou k práci mám, je poměrně malé 
zapojení čistě politické roviny, nikoliv ústavně-právních procesů. Práce poměrně málo 
operuje s proměnou ideologie jednotlivých soudců, což ale může být velmi důležitým 
faktorem třeba i v délce projednávání nominací. Soudcovská ideologie je notoricky 
obtížně kvanfitikovatelná, nicméně existuje řada politologických prací, které se snaží jí 



alespoň přibližně určit. Zapojení ideologických faktorů (můžeme jim říkat i judicial 
philosophy) by práci učinilo ještě kvalitnější). Výběr případové studie nominace B. 
Kavanaugha by bylo lepší lépe zdůvodnit, proces by byl výrazně kratší, pokud by nedošlo 
k obvinění ze sexuálního obtěžování, což činí případ dosti deviantním. Navzdory těmto 
výtkám považuji práci za kvalitní a naprosto bez problémů splňující požadavky na 
diplomovou práci na IPS.  

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

5.1 Pokuste se zhodnotit význam slyšení nominantů před Výborem Senátu pro soudnictví. 
Poskytují podle Vás slyšení skutečně důležité informace o tom, jak bude nominant 
rozhodovat, nebo je to pouze příležitost senátorů zviditelnit sebe sama, což se často 
objevuje jako kritika celého procesu?  

5.2       

5.3       

 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  

 

Diplomovou práci k obhajobě doporučuji. 
 
Navrhované hodnocení: A - výtečně 
 
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:   V závislosti na průběhu obhajoby navrhuji 
hodnocení A-B.    
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
      
 
Datum: 26/1/2021                                               Podpis: 


