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

 

Tereza Krauzová se ve své práci zabývá problematikou práva na soukromí v USA po roce 2001. Úvodní kapitola 

se věnuje obecnějším úvahám o konfliktu principu práva na ochranu soukromí a legitimní potřebou státu 

soukromí občanů omezovat za účelem zajištění ochrany před vnitřními i vnějšími hrozbami. Autorka pak 

rozebírá historický vývoj práva na soukromí. Těţiště práce pak tvoří část, ve které autorka podrobně analyzuje 

posun v právu na soukromí, který nastal v USA po 11. září. Závěr práce pak rekapituluje nejdůleţitější zjištění 

z jednotlivých částí a vrací se k odpovědi na základní otázku z úvodu i názvu práce.  

 

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

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Práce se zabývá vysoce relevantní a zároveň komplikovanou problematikou práva na soukromí v USA. Práce je 

tvůrčí v tom ohledu, ţe detailním způsobem analyzuje změny, ke kterým v USA došlo po 11. září z hlediska 

ochrany soukromí a konfrontuje je s obecnějším konceptem svobody. Argumentačně je práce na vysoké úrovni, 

autorka přesvědčivě dokládá svá tvrzení. Práce má logickou strukturu, kdy po obecnějším úvodu následuje 

rozbor konkrétních kroků a závěr pak rekapituluje a zobecňuje jednotlivá zjištění. Vzhledem k aktuálnosti 

tématu autorka pracuje s relevantními publikacemi a internetovými zdroji.  

 

Z metodologického hlediska je práce vhodně postavena, nicméně by ji prospěl trochu vzletnější závěr, který by 

nebyl pouze shrnutím jednotlivých částí, ale zasadil by hlavní zjištění do kontextu akademických debat na dané 

téma a srovnal ho s praxí v jiných zemích. Vzhledem k rozsahu práce a nemoţnosti získat relevantní data autorka 

vědomě neřeší, jak velká je úroveň ohroţení americké společnosti, nicméně tato otázka je klíčová z hlediska 

adekvátnosti vládou pouţívaných metod a alespoň v závěru mohla být zmíněna.  

 

Z obsahového hlediska práce obsahuje některá tvrzení, která by bylo třeba lépe vyargumentovat či vysvětlit. Na 

str. 10 by bylo vhodné krátce rozebrat, proč je vlastně komerční špehování méně nebezpečné neţ vládní. Na str. 

11 není úplně jasné, jestli je otázka „how to improve the U.S. political system“ opravdu tou nejrelevantnější 

v daném kontextu. Na str. 14 je uţit pojem „battery“, který má v právních souvislostech více významů a bylo by 

vhodné jej specifikovat. Na str. 18 je při zmínce o totalitních reţimech důleţité uvést, ţe rétorickým důvodem je 

zpravidla také „veřejné blaho“, nicméně reálný cíl je udrţení se u moci, coţ je důleţitý koncepční rozpor, který 

je pro práci důleţitý. Na str. 19 to není pouze problematika špehů, nicméně zejména osob jednajících v zájmu 

nepřátelských států či skupin. Na str. 20 by bylo vhodné za zmínku o Vietnamu doplnit i špehování 

protiválečných aktivistů. Na str. 21 trochu chybí příklad, co se vlastně můţe stát, lze uvaţovat například o 

vydírání na základě ilegálního stahování filmů či prohlíţených stránek na internetu. Na str. 43 je trochu nejasné, 

co je myšleno tvrzením „groups emerged to play the role of living Constitution“.  

 

 

 

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

grafická úprava, formální náleţitosti práce apod.): 

  

Práce z formálního hlediska odpovídá poţadavkům kladeným na diplomovou práci, autorka pracuje 

s relevantními dostupnými zdroji a pouţívá standardní citace. Ze stylistického a gramatického hlediska je práce 

na vysoké úrovni. Obsahuje pouze pár drobnějších překlepů, kterých se šlo vyvarovat ještě pečlivější redakční 

práci. Na str. 10 je "this paper", vhodnější by bylo napsat „thesis“, na str. 14 „while liberty was originally meant 

freedom from actual restraint“ a „scope of these legal right broadened“, na str. 20 „people who did not anything 

do wrong“, na str. 23 „which lasted for of decades“, „searchech“ na str. 38,  na str. 39 „even though short them 



collection of information“, na str. 41 „the government filled notice of appeal“, na str. 43 „reverse excesses made 

of the executive“, „The problems remains open“ na str. 45 a slovosled na str. 47: „The government enacted 

certain changes of the rules under which can be the collected metadata examined in February 2014.“  

 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Celkově se jedná o velice kvalitní diplomovou práci na vysoce zajímavé a relevantní téma. Mezi silné stránky 

patří především podrobný rozbor stávající právní úpravy v USA a jeho zasazení do širšího historického i 

politického kontextu. Mezi slabší stránky lze zařadit závěr, který pouze rekapituluje daná zjištění. Autorka se 

však dokázala zorientovat v komplexní problematice a odpovědět na otázku kladenou v úvodu práce.  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna aţ tři): 

  

Existují náznaky toho, ţe vláda USA pouţívá zjištěné informace i k jiným cílům neţ výhradně k boji proti 

terorismu?  

 

Je za současné situace právně moţné, aby vláda USA pouţila svoje sledovací technologie i vůči opozičním 

skupinám v rámci USA? 

 

Jaké reálné důsledky můţe mít ztráta soukromí z hlediska společnosti jako celku? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně.  
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