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1. Aktuálnost (novost) tématu:
Předmětná diplomová práce se zabývá tématem, které patří k důležitým tématům v oblasti 
právních dějin amerického práva. Jde o téma, které se v posledních 3 letech nevyskytovalo
mezi obhájenými diplomovými pracemi.

2. Náročnost tématu:
Téma je náročné z několika hledisek, především pokud jde o získání literatury a pramenů, 
které jsou ve své většině vydány v USA, a rovněž pokud jde o jejich zpracování. Vytvoření 
odpovídající struktury práce na základě podkladů je také dosti náročné.

3. Kritéria hodnocení práce:
Předmětná diplomová práce čtenáře seznamuje v první kapitole s názvem „Směřování 
k ústavněprávnímu uspořádání USA“ (s. 7–25) s východisky a prameny americké státnosti, 
vývojem soudnictví v období před přijetím americké ústavy roku 1787 i specifiky amerického 
práva. Tyto záležitosti nepochybně souvisejí se zadáním práce. Jsou ovšem autorem 
zpracovány někdy až do příliš velkých podrobností, a jdou tak nad rámec zadaného tématu 
práce. Kapitola druhá s názvem „Vznik a přijetí americké ústavy, role federálního soudnictví“ 
je na některých místech velmi čtivá, což je znakem práce jako celku. Práci s dosti početnou 
literaturou autor zvládl velmi dobře. V příloze k práci se nachází Ústava Spojených států 
amerických. Pokud jde o analýzu tématu, bylo by možná vhodné jít v některých případech do 
větší hloubky. Autor by mohl ve větší míře vyjádřit svůj názor k předmětným tématům, resp. 
uvést své vlastní argumenty pro to či ono tvrzení. Stylistická a jazyková úroveň je velmi 
dobrá, v některých částech je dokonce výtečná.

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:

Otázky: 
a) Význam rozhodnutí Marbury v. Madison z hlediska ústavněprávní doktríny USA.

b) Postavení federálního soudnictví na začátku existence USA.

5. Práci doporučuji k obhajobě.

6. Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře.
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