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Hodnocení:
Předložená práce Lukáše Tyla si klade za cíl poukázat na současný stav a vývoj britského
parlamentarismu. Práce má celkem 52 stran plus seznam literatury. Autor sleduje hlavní změny ve
fungování britského parlamentarismu, zabývá se důsledky správních reforem vlád konzervativců i
labouristli, které ovlivnily současnou podobu britského parlamentu nejvíce. Zejména pak věnuje
pozornost labouristické reformě, jež směřovala především k zavedení skotského autonomního
parlamentu. Částečně také zmiľíuje problematiku fungování parlamentu v Severním Irsku, a ukazuje
na posuny, kterých se v tomto regionu podařilo dosáhnout v posledním desetiletí.
Významná část práce je věnována reformě Sněmovny lordů. Autor detailně popisuje vývoj těchto
reforem v průběhu let 1997-1999 a analyzuje důsledky této nové reformy pro fungování horní komory
britského parlamentu.
Jako speciální Case study, ukazující proměny britského parlamentarismu v posledních letech, si kolega
tyl vybral problematiku projednávání zákona zakazujícího hon na lišku v roce 2004. Dále autor líčí
následné spory o proceduru projednávání zákona, o jeho obsah i důsledky. V závěrečné části práce se
pak kolega Tyl pokouší nastínit určitou paralelu s projednáváním zákona o zákazu
honu na lišku s aktivitami českého parlamentu v protikuřáckém taženÍ. Za zajímavé považuji v této
souvislosti srovnání procedur, které se při přijímání těchto zákonů uplatnily v britském a českém
parlamentu.
Práce Lukáše Tyla sphluje požadavky na bakalářskou práci. Je sice více popisná, nicméně nechybí v ní
vlastní závěry formulované autorem na základě prostudované literatury a dalších dokumentů a
pramenů. Nicméně samotný seznam literatury a dalších pramenů není příliš pestrý, obsahuje z velké
části novinové články zejm. z webových stránek stanice BBC, několik článků odborných, webové
stránky britských vládních institucí i nevládních organizací, diplomovou a diset1ační práci a nakonec
je zde hojně citována nepříliš seriozní Wikipedia.
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