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V předkládané bakalářské práci se Ivana Frolíková zabývá obecným tématem rozdílností a 

podobností mezi britskými a australskými státními svátky. V první části se věnuje popisu jednotlivých 

národních svátků v Británii, ve druhé pak popisu národních svátků v Austrálii. Obě části jsou 

zakončeny stručným srovnáním britských, australských a českých svátků. 

Cíl práce je značně neambiciózně vymezen záměrem autorky informovat učitele anglického 

jazyka o státních svátcích anglicky mluvících zemí. Čtenáři by jistě pomohla jasnější formulace a ze 

samotného textu se dá tušit, že text nabízí učitelům výběr informací z několika zdrojů a jistá 

hodnotící stanoviska, která mohou práci v hodinách a především přípravu hodin usnadnit. Pro 

potenciální studenty se nenásilnou formou díky popisu svátků nabízí vhled do některých stěžejních 

historických událostí, které formovaly především australskou kulturní a národní identitu. Domnívám 

se však, že právě z tohoto hlediska mohla autorka výrazněji uplatnit svůj vlastní přínos a prezentovat 

širší kulturně-historické souvislosti mezi oběma diskutovanými zeměmi. Rovněž shrnutí 

prezentovaného materiálu nejsou v závěrech dílčích částí dostatečná. 

Jako hlavní nedostatek práce musím nutně považovat nedůslednost při formulování závěrů. 

Pokud např. tvrdí, že Australané jsou větší patrioti než Britové, je třeba jasně argumentovat a doložit 

toto tvrzení důkazy, které v tomto případě ovšem chybí. Další výhrady je nutno vznést s ohledem k 

formulační úrovni, která mnohde nedosahuje úrovně očekávané u bakalářské práce. Jedná se 

především o nevyváženou stylistickou úroveň (např. převládající hovorový styl či chybějící logické 

konektory, které jsou v akademickém psaní nutností), nepoužívání členů či interpunkce.  

Přes výhrady uvedené výše je podle mého názoru bakalářská práce do jisté míry využitelná ve 

výuce, což splňuje její hlavní cíl. Práci doporučuji k přijetí, navrhuji hodnotit předběžně jako velmi 

dobrou až dobrou a ponechat konečnou známku na výsledku obhajoby. 

 

 

V Praze, 22.5.2010      PhDr. Klára Matuchová 

KAJL, PedF, UK  


