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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Předložená práce se zabývá 

„zmapováním“ protiteroristických zákonů, soudními výroky především Nejvyššího soudu USA posuzujícími 

jejich ústavnost a vývojem zákonodárství od doby těsně po 11. září 2001 kdy byl uzákoněn Patriot Act) až do 

současnosti (Obamova administrativa, Snowdenova odhalení). Explicitní formulaci cíle jsem nenašel, vskutku se 

jedná o – u mnoha studentů tak oblíbené – „zmapování“. Autorka dochází k závěru, že od dob zákona Patriot 

Act došlo k odvratu od „sledovacího státu“ a k návratu k většímu respektu k právu na soukromí. V první ze tří 

kapitol se autorka věnuje obecné problematice práva na soukromí (vyvozovaného zejména ze 4. dodatku 

k Ústavě USA) a sledovacích aktivit státu, ve 2. kapitole se podrobněji zabývá historií amerického zákonodárství 

od dob studené války po současnou úpravu sběru telefonických metadat apod., a konečně ve třetí kapitole (dosti 

optimisticky) popisuje (kýžený) efekt kyvadla, které se opět vrací od sledovacího státu (surveillance state) 

k větší ochraně soukromí. 

 

 

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

ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): Zpracování považuji za vynikající, autorčino 

psaní je logické, prokazuje schopnost pracovat s odbornou literaturou. Ohledně metodologického ukotvení viz 

„zmapování“ výše.   

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická 

úprava, formální náležitosti práce apod.): Jazykový projev je velmi dobrý až výborný, jen místy ruší češtinou 

ovlivněná interpunkce (Na mnoha místech „He said, that…“ -- toto se v anglickém jazyce píše bez čárky!) a 

nejistota v užívání členů.  

 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z práce, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, 

naplnění cíle apod.): Celkový dojem: jde o výbornou práci, cíl naplněn. Přece jen si neodpustím obecnější 

komentář: John Locke a po něm Thomas Jefferson psali o třech fundamentálních právech: právu na život, právu 

na svobodu a právu na majetek (u Jeffersona „pursuit of happiness“). Ne náhodou kladli na první místo právo na 

život. Ptám se: k čemu svoboda, když člověk přijde o život? Pokud by v této vypjaté době stát dal – sledováním 

komunikací -- přednost ochraně životů, i za cenu omezení soukromí, není to v rozporu s Prohlášením 

nezávislosti. Právo na soukromí není v Ústavě USA explicitně zaručeno, a i když z ní vyplývá, jak autorka 

předložené práce ukázala, nemůže mít stejnou váhu jako právo na svobodu projevu, právo, které je v USA – na 

rozdíl od Evropy, jak dnes vidíme kupř. ve Francii – stále posvátné.  

  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): (1) 

Pojednejte o vztahu principu svobody k principu práva na soukromí; (2) Je udržitelné tradiční rozlišování mezi 

(a) hrozbami přicházejícími z cizích států či od osob dlících v cizině a (b) hrozbami zevnitř USA?  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  

 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): Doporučuji k obhajobě, navrhuji hodnocení výborně. 
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