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Posudek vedoucího bakalářské práce 

 

Jméno a příjmení studenta/studentky: Bc. David Hlouch 

Název práce: Role monarchie v procesu španělské demokratické transformace 

Jméno vedoucího práce: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.   

 

 

1. Heuristika (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku 

slovně formulovat hlavní výtky) 

1.1 Hodnocení použité literatury a pramenů  1 

1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání  2 

 

Stručné hodnocení: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Řešení problému (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

2.1 Volba cíle práce odpovídá zadání 1 

2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně 2 

 

Stručné hodnocení: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Hodnocení struktury práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

3.1 Je struktura práce logická 1 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

1-2 
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Stručné hodnocení: 

 

___________________________________________________________________________ 

   

4. Hodnocení kvality textu práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

4.1 Analýza pramenů a literatury 1 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 2 

 

Stručné hodnocení: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Kvalita zpracování (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

5.1 Stylistika a pravopis 1-2 

5.2 Použitá terminologie 1 

 

Stručné hodnocení: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Období přechodu k demokracii ve Španělsku je hojně diskutovaným tématem nejen v této zemi. 

Autor však nehodnotí celé toto období, ale pro svoji analýzu si zvolil roli monarchie v procesu 

španělské demokratické transformace. Cíle práce jsou jasně stanoveny v úvodu, struktura je 

logická. V první části se autor zaměřil na osud monarchie před rokem 1975, ve druhé kapitole 

se věnoval osobě Juana Carlose a cestě k demokracii. Za velmi zdařilé považuji především třetí 

a čtvrtou kapitolu, jež analyzují legitimitu monarchie a tuto instituci v kontextu politiky 
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národního usmíření. Autor danému tématu rozumí, což je dané i tím, že ve Španělsku nějakou 

dobu studoval. Co se týče kritických připomínek, je škoda, že autor nepracoval také s tiskem. 

Na závěr bych rád poznamenal, že se jedná o kvalitní bakalářskou práci, kterou doporučuji 

k obhajobě. Když jsem přemýšlel o finálním hodnocení, nakonec jsem se přiklonil ke známce 

výborně. 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

Jak je vnímána monarchie v dnešním Španělsku? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Navržená známka: 

Výborně 

 

 

Datum: 29. 8. 2019       Podpis: 

 

 


