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1. Aktuálnost (novost) tématu – viz bod 4 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody – viz bod 4 

 

3. Formální a systematické členění práce – viz bod 4 

 

4. Vyjádření k práci Diplomantovu práci lze ve výsledku hodnotit kladně, neboť se mu 

podařilo splnit její cíl, kterým bylo v souladu s jejím nadpisem postižení ústavního 

nastavení ústředních orgánů USA, tak jak o nich hovoří ústavní texty z let 1781 a 1787. 

Téma přitom samozřejmě není nikterak nové, přesto není bez významu se k němu stále 

vracet, a to už proto, že federální ústava z roku 1787 je dodnes platným ústavním textem 

USA (pochopitelně i včetně dodatků, které k ní byly v průběhu let připojeny). Zároveň je 

přitom diplomantem zvolené téma nemálo náročné i na odpovídající teoretické znalosti a 

zasazení do konkrétního kontextu, s čímž se ovšem vyrovnal se ctí, jak o tom svědčí i 

promyšleně nastavená logická struktura celé práce (její formální a systematické členění). 

Ta tak začíná problematikou získání nezávislosti a vzniku nové státnosti, načež následuje 

kritické vyrovnání se s „Články konfederace“, které představuje odrazový můstek pro 

popis ústředních orgánů USA podle federální ústavy z roku 1787, jenž je logicky i 

nejrozsáhlejší částí diplomové práce. Použitou metodiku zpracování tématu včetně práce 

s prameny, mezi nimiž převažují ty anglicky psané, lze hodnotit jako odpovídající.      

 

 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce splněn 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

v pořádku 

Logická stavba práce výborná 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Odpovídá, práce je postavena zejména na využití 

anglicky psaných zdrojů. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

odpovídající 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

vyhovující 

Jazyková a stylistická úroveň Nemám zásadnějších námitek. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě Články Konfederace, Soudní moc 

podle ústavy z roku 1787.  

 



  

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

doporučuji 

Navržený klasifikační stupeň velmi dobře 
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