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Posudek na bakalářskou  práci Jany Růžičkové Obraz Commonwealthu ve 

Velké Británii v letech 1991 - 2011 

 

 

 

 

Autorka se ve své práci zaměřila na problematiku vytvoření britského Commonwealthu tak, 

jak se zformoval po druhé světové válce, především se zabývala tématikou jeho současného 

vývoje za vlád Johna Majora, Tonyho Blaira, Gordona Browna a nakonec během současné 

koaliční vlády Davida Camerona. Zvlášť přínosná je však část poslední, ve které srovnala 

obraz Commonwealthu s realitou. 

 

Práce si vytkla za cíl přispět do debaty o roli a významu Commonwealthu, poukázat na to, jak 

se realita liší od představ či přání a poukázat především na hlavní oblast těchto diskrepancí. 

Teoretický rámce práce nemá, metodologicky se opírá o jednopřípadovou studii 

s komparativními prvky, založenou na empiricko-analytickém přístupu. Přitom se jedná o tzv. 

jedinečnou případovou studii. (str.12) Takto široce pojatá práce by jistě vyžadovala poctivé 

zpracování dostupné literatury, které není málo. Tak velké ambice však bakalářská práce ani 

nemůže mít. Cenné je proto zpracování primárních pramenů v podobě projevů politiků či 

materiálů politických stran atd. Pro inovativní zpracování poslední části práce konfrontující 

realitu s představou by jistě bylo cenným příspěvkem širší použití primárních pramenů. To 

bychom opětně však šli za rámce bakalářské práce. 

 

Pro chápání role Commonwealthu pro britskou politiku vytvořila autorka přehlednou 

´tabulku´na straně 32. Rovněž část práce hodnotící přístup médií ke Commonwealrhu, 

vytváření jeho obrazu má našlápnuto ke kvalitní práci. 2,5 strany se věnuje vztahu veřejnosti 

ke Commonwealthu, cituje přitom průzkumy veřejného mínění, zde opět je další možné 

směřování práce nastíněno. Na str. 40 – 54 autorka hodnotí roli Commonwealthu z mnoha 

aspektů a srovnává realitu se skutečností. Opětně přináší zajímavá témata. 
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Kromě sekundární literatury přináší autorka i mnoho primárních zdrojů, což není u prací 

tohoto typu v takové míře běžné. 

 

Práce s velmi ambiciózním cílem má logickou strukturu, teoretický rámec by bylo třeba 

rozpracovat v dalším bádání, uvedená metoda nebyla plně operacionalizována. Práce 

s prameny a literaturou byla zdařilá, styl čtivý. 

 

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě.  

Doporučuji ohodnocení výborně dle obhajoby. 
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