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Nina Bodláková si zvolila komplikované téma, jehož složitost ještě umocnila stanoveným časovým a 

věcným rozsahem od předválečného až k poválečnému kontextu státoprávních přestav české politiky. 

Rozsahu vymezeného zpracování odpovídá rovněž rozsah zpracování, který je u bakalářské práce 

možno hodnotit jako nadstandardní. I tato okolnost může svědčit pro zaujetí tématem, jež bylo Niny 

Bodlákové patrné již v přípravných fázích a v práci v rámci semináře. Přestože zvolila téma a 

koncepci, které překračovaly možnosti standardního rozsahu bakalářské práce, zachovala původní 

strukturu a odevzdala práci, která více jak dvojnásobně překračuje rozsah stanovený pro tento typ 

prací. Je přitom třeba odpovědět na otázku, zda se jí při takovémto rozsahu podařilo udržet rovněž 

požadovanou kvalitu práce.  

Autorka rozložila své zpracování do třech základních oddílů, které s ohledem na vývoj historického 

kontextu vyžadovaly svébytný přístup k řešení základní problematiky a především osobitou orientaci 

v komplikovaných vazbách zájmů reálné politiky, na nichž bylo možno stavět dobové státoprávní 

koncepce. Pro celek textu – a v těchto dílčích aspektech ještě zřetelněji – platí, že se autorka s těmito 

obtížemi úspěšně vyrovnává díky znalosti alternativ a možných východisek, jak si je upřesnila v rámci 

přípravy k tématu. Její znalost výchozích textů českého státoprávního programu je pro daný účel 

postačující a odpovídá zvolené koncepci práce. Problematičtější v této souvislosti je povědomí o 

textech a koncepcích, které jdou mimo základní rámec zvoleného tématu – doplňkově komentované 

koncepce rakousko-německé či srbské politiky -, k nimž autorka nenachází vlastní cestu, 

zprostředkovává je skrze české úvahy a texty, a tím do jisté míry deformuje jejich původní záměr a 

platnost. Tato skutečnost nicméně neubírá na kvalitě zpracování ústředního záměru. Rovněž znalost 

sekundární literatury k tématu je postačující.  

Ke kvalitě práce přispívá nejen dostatečná znalost historického kontextu a dílčích alternativ 

státoprávních programů, ale rovněž schopnost textové analýzy, díky níž tyto projevy zpracovává a 

využívá pro svoji argumentaci. Autorka postihuje klíčové aspekty dokumentů, dokáže je dobře 

interpretovat a vzájemně konfrontovat jejich platnost.  

Drobné faktické nepřesnosti (odkaz na návrat K. Kramáře z vězení na podzim 1917, s. 40) či 

nejednotnosti v poznámkovém aparátu neovlivňují celkově kvalitní zpracování textu.  

 

S odkazem na výše uvedené navrhuji připustit práci k obhajobě, a to s doporučeným hodnocením 

výborná. 
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