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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Práce Petra Dobeše se zabývá pravomocemi amerického prezidenta v kontextu války proti 
terorismu. Autor pracuje s tezí, že v průběhu amerických dějin můžeme pozorovat trend 
posilování moci exekutivy, nejčastěji pod vlivem výjimečných událostí. Na příkladu 
vojenského rozkazu prezidenta George W. Bushe v reakci na události z 11. září 2001 autor 
demonstruje, že prezident reagoval na ohrožení bezpečnosti Spojených států posílením 
svých pravomocí, zároveň ale zafungoval systém brzd a protiváh, který obnovil rovnováhu 
jednotlivých složek vlády USA. Autor dále zkoumá, zdali George W. Bush zašel až tak daleko, 
abychom jeho prezidentství mohli považovat za imperiální.  
 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, 
teoretické a metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh 
apod.): 

Petr Dobeš si pro svou bakalářskou práci vybral poměrně složité téma, které vyžadovalo 
nastudování rozsudků Nejvyššího soudu USA a velkého množství právních analýz. Práce více 
než splňuje požadavky na bakalářské práce – text je logicky strukturovaný, autor jasně 
vymezuje pojmy, s nimiž pracuje, a velmi dobře se vyrovnává s překladem složitých 
právních textů. V první kapitole, kde Petr Dobeš uvádí čtenáře do kontextu, vysvětluje 
klíčové momenty v dějinách USA, kdy dochází k vychýlení moci směrem k prezidentovi 
(např. během války ve Vietnamu). Autor zároveň krátce popisuje, jakým způsobem na 
takové posílení pravomocí reagovaly další složky vlády. 
V druhé kapitole pak autor uvádí metodologická východiska – vysvětluje dva přístupy 
k prezidentským pravomocem -  pluralistickou teorii brzd a protiváh a teorii silné exekutivy, 
kterou zastávali mj. mnozí poradci prezidenta George W. Bushe. Pro nastavení kritérií tzv. 
imperiálního prezidentství autor vychází z publikace významného amerického historika 
Arthura Schlesingera. 
Ve třetí kapitole se pak Petr Dobeš věnuje již vojenskému rozkazu prezidenta Bushe z 13. 
listopadu 2001. Kromě detailního popisu obsahu vojenského rozkazu autor nabízí analýzu 
kritických reakcí a snaží se najít paralely v minulosti. Autor dochází k závěru, že tým 
prezidenta Bushe zastával vizi silné exekutivy, zároveň však poukazuje na to, že nelze 
Bushovo prezidentství považovat za imperiální, neboť posilování moci nad rámec ústavních 
pravomocí téměř bezprostředně zarazily americké soudy.  Petr Dobeš pak detailně popisuje 
klíčové soudní případy, v kterých se diskutovaly pravomoci amerického prezidenta, a rozsah 
moci, kterou si exekutiva přivlastnila vojenským rozkazem. Analýzou jednotlivých 
jednotlivých rozhodnutích pak demonstruje, že soudy – a zejména Nejvyšší soud USA – 
svými rozhodnutími posílení pravomocí exekutivy odmítl, a tím obnovil rovnováhu mocí. 



Autor dochází k závěru, že v případech, kdy jsou Spojené státy vystaveny bezprostřední 
bezpečnostní hrozbě, můžeme pozorovat přímou úměru „mezi závažností hrozby a ochotou 
prezidenta překročit ústavní limity pravomocí“ (s. 52) a veřejnost jeho rezolutnost může 
dočasně i podporovat. Podle autora však v případě Vojenského rozkazu prezidenta Bushe 
nešlo o případ imperiálního prezidentsví, protože „Bush měl v obtížné situaci po útocích an 
New York a Washington širokou podporu jak mezi lidmi, tak v Kongresu, a opatření, která 
přijal, vycházela z platných zákonů, byť ne standardně interpretovaných. (...) Dalším 
argumentem proti imperiálnímu prezidentství je činnost americké justice, konkrétně 
Nejvyššího soudu, který zodpovědně naplnil svou ústavní roli při vyvažování exekutivy a 
zasáhl v případech, kdy se jednotlivá opatření dostala do konflitku s Ústavou“ (s. 53). 
Systém brz a protiváh je tedy plně funkční i v 21. století a dokáže tak obstát vůči novým 
hrozbám, jak je např. globální terorismus.  
  
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na 

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
Po formální stránce je práce na velmi vysoké úrovni, jen výjimečně se objevují chyby 
v interpunkci a drobné překlepy. Text je velmi čtivý, jednotlivé pasáže na sebe logicky 
navazují. Poznámkový aparát je zpracován pečlivě.  Autor vychází z množství primárních i 
sekundárních zdrojů. Pro lepší orientaci čtenář v příloze najde i anglický text vojenského 
rozkazu. 
 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé 
stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Práce Petra Dobeše velmi srozumitelným způsobem přibližuje diskusi o povaze Vojenského 
rozkazu a vysvětluje rozdílné přístupy k pravomocím prezidenta. Zároveň čtenáři přibližuje 
diskusi, která probíhala ve Spojených státech v souvislosti s válkou proti terorismu – a to 
diskusi o tom, zdali může být nestátní aktér (v tomto případě Al Kájda) chráněn 
mezinárodním právem, jako jsou např. Ženevské konvence , či zdali může požadovat právo 
na spravedlivý proces. Práce je jasně vymezená a autor zcela odpovídá na otázky stanovené 
v úvodu.   
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až 
tři): 
-  Jakým způsobem se s „enemy combatants“ vypořádal prezident Obama?  
- Jaké další případy týkající se podezřelých z terorismu musel Nejvyšší soud ještě řešit? 
Došlo k přiznání dalších práv? Jaký posun představovaly rozsudky Nejvyššího soudu pro 
vězně zadržované na základě Guantánamo? 
- Pokud se vězňum zadržovaným na základně Guantánamo podařilo získat základní práva, 
jak je možné, že se jim nedostalo spravedlivého procesu a základna Guantánamo stále 
operuje? 
 

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
Práce splňuje nároky kladené na bakalářské práce. Proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji 
známku výborně.  
 

Datum: 2. června 2017     Podpis: Jana Sehnálková 

 

 



 
Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


