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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): analýza změn v pohledu Nejvyššího
soudu USA na problematiku pozitivní diskriminace v období 1978 aţ 2003.
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): Práci povaţuji za vynikající,
má logickou strukturu, vyzdvihl bych i autorčino traktování pramenů (včetně kvalitních překladů citovaných
pasáţí). Přínosem práce je zpracování výroků Nejvyššího soudu USA souvisejících s afirmative action,
pozitivní akcí (v češtině se – bohuţel – ujal překlad „pozitivní diskriminace“; autorce nijak nevyčítám, ţe
tento úzus převzala).
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu,
grafická úprava, formální náleţitosti práce apod.): Jazykově je práce bezchybná, po formální stránce nemám
námitek. Snad jedinou výhradu bych měl k termínu „Harvardská univerzita“; jméno má ne po lokalitě (je na
území města Cambridge, Massachusetts), nýbrţ po svém zakladateli Johnu Harvardovi, proto je vhodné ji
označovat jako Harvardovu.
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky,
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): Celkový dojem vynikající, slabé stránky nenacházím. Oceňuji
zejména schopnost autorky orientovat se v praxi Nejvyššího soudu USA. Za přínosný výsledek povaţuji i
autorčino konstatování na str. 39-40, ţe rozhodování jednotlivých soudců Nejvyššího soudu není dáno
politickou orientací prezidenta, který soudce navrhl.
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna aţ tři):
1. Autorka by se mohla zamyslet nad případným zavedením afirmative action v České republice, s tím,
ţe by bylo ţádoucí, aby vznikla silná střední vrstva romského etnika.
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): výborně, s návrhem na pochvalu děkana za vynikající
úroveň bak. diplomové práce.

Datum:
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Podpis:
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Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, pouţijte při nedostatku místa zadní stranu
nebo přiloţený 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 můţe dobrou obhajobou
napravit; poměr těchto dvou poloţek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky.

