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

 

Bakalářská práce Kristýny Bartoňové zkoumá, zda a jakým způsobem současná britská panovnice 

Alžběta II. může „udržovat národní identitu Spojeného království, a pokud ano, zda tak opravdu činí“ 

(s. 2), zabývá se tedy vztahem mezi dědičnou monarchií a národní identitou, a to jak v teoretické (zde 

ovšem bez abstrakce od konkrétního britského kontextu), tak i praktické rovině. V názvu práce je 

zkoumané období vymezeno lety 1997-2017, toto vymezení ale v úvodu práce není ani zmíněno, ani 

vysvětleno. 

 

 

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

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

 

Autorka zvolila při zpracování zajisté relevantního a atraktivního tématu poměrně náročnou cestu, 

kdy celou první polovinu práce věnuje nejprve teoretické diskusi o konceptu národní identity, již 

posléze aplikuje (nezbytné historické perspektivě) na konkrétní příklad současného Spojeného 

království (nebylo právě toto původním tématem práce?). Teprve poté (od s. 20 z celkem 40) se věnuje 

monarchii/panovnici. Předložená práce tak na malém prostoru reálně zkoumá dvě související, přesto 

svébytná témata, což umenšuje prostor pro naplňování deklarovaných cílů práce (na půli cesty mezi 

vymezením pojmu a pokusem o komplexní, kritickou diskusi je i část 1.2, jíž by jinak prospělo další 

vnitřní členění). 

 

Je chvályhodné, že rozbor literatury dostatečně pokrývá hlavní oba tematické okruhy a 

zprostředkovává i klíčové argumenty citovaných autorů a linie sporu. 

 

S výše uvedenou výhradou ovšem považuji strukturu práce za vhodnou, diskusi konceptu národní 

identity na bakalářské úrovni nepochybně zdařilou a konkrétní oblasti činnosti/role panovnice, jež 

jsou v práci zkoumány, za vhodně a transparentně zvolené. Diskuse v této části je až na výjimky 

(chybný údaj o náboženské příslušnosti vévodkyně Kate na s. 31) korektní, ne ale obzvlášť pronikavá, 

autorka předmět svého zkoumání zásadněji neproblematizuje. V pasáži o vztahu panovníka k principu 

občanské rovnosti autorka mohla účelně uvést otázku zdanění.    

 

Bibliografická základna práce je plně dostačující. 

 

Hlavním koncepčním oříškem autorčina výzkumného záměru je podle mého názoru otázka 

měření/posuzování úspěšnosti panovnice při „uchovávání“ (národní identita ale přeci není muzeální 

exponát, ale živý a neustále znovu vyjednávaný sociální konstrukt…) britské národní identity – tedy 

možnost nejen určit, že panovnice dostává určitým očekáváním a provádí určité úkony, ale také 

skutečný dopad této činnosti na sebeidentifikaci obyvatelstva země a její obsah; rigoróznější 

operacionalizace tohoto konceptu ovšem přesahuje možnosti bakalářské práce. 

 



 

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

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Jazyková úroveň práce víceméně průměrná. Text je srozumitelný, ovšem ne všechny formulace jsou 

zdařilé a přesné – namátkou poslední odstavec na s. 17: tvrzení, že „stejný jazyk téměř automaticky 

slučuje komunity“ je diskutabilní; není pravda, že se „vlámská část Belgického království chce 

osamostatnit“ (to pouze někteří její obyvatelé a politické proudy, rozhodně ale ne politická 

reprezentace); termín „pojidlo“ se užívá v gastronomii či technice, nemateriální jazyk je lépe 

„pojítkem“. Na s. 18 pak Spojené království těžko „mluví jedním jazykem“, neboť státy nemluví, atd.    

 

Poznámkový aparát je víceméně v  pořádku (chybí stránkování v pozn. 24 či 70 – zde je místo toho 

počet stran knihy), autorka cituje správně. Text i poznámkový aparáty prošly poměrně pečlivou 

editací, nejsou ovšem bezchybné. Bibliografický seznam je ovšem poněkud nepřehledný a ne zcela 

logicky členěný. 

 

 

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

stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Celkový dojem z předložené práce je spíše příznivý, ne však výborný. Práce nemá zásadní slabiny a 

autorka v ní dostála všem nárokům na bakalářské práce kladeným. Deklarované cíle práce považuji 

za (vzhledem k limitům bakalářské práce) naplněné.  

 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 

 

Mohou podle Vás sledovanou funkci ve vztahu k národní identitě (jež, jak i v práci ukazujete, má 

silnou esteticko-magickou dimenzi) zdárně plnit i Alžbětini následníci, kteří již nebudou žijícím 

reliktem/připomínkou idealizované minulosti, zejména budou-li, jako např. princ William, odhodláni 

pokračovat ve snahách o „zcivilnění“ monarchie? 

 

Čím si vysvětlujete současné upřednostňování Skotska před dalšími neanglickými historickými 

regiony, které dokumentujete na s. 35? 

 

Posiluje podle Vás instituce monarchie třídní rozdíly v zemi, anebo je naopak pomáhá překlenout?   

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Bakalářskou práci Kristýny Bartoňové doporučuji k obhajobě a s ohledem na výše uvedené navrhuji, 

aby byla hodnocena stupněm C.  
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