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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Při studiu britského politického systému se pozornost obvykle soustředí na postavu premiéra, kabinet, parlament 

a politické strany. Osoba panovníka bývá letmo připomenuta pro svou symbolickou a reprezentativní funkci a 

jako jakýsi historický relikt jsou pak zmíněny jeho „královské prerogativy“, (ne zcela ustálený!) soubor často 

zásadních pravomocí, jejichž praktické užívání postupem času přešlo na ministerského předsedu. Při zčásti 

nepsaném charakteru ústavy Spojeného království však tyto pravomoci nebyly panovníku nikdy formálně odňaty 

a v konvencemi spravovaném ústavním systému může i v současné době dojít k mezní situaci, kdy by panovník 

některý ze svých prerogativů (jmenování premiéra, rozpuštění parlamentu, neudělení souhlasu se schváleným 

zákonem atd.) samostatně využil – lze je chápat jako, slovy autorky předkládaná práce, „spící“ pojistky proti 

možnému uzurpování moci některou z ostatních složek moci ve státě.  

 

Přínos bakalářské práce Johany Kudrnové k lepšímu porozumění tomuto opomíjenému aspektu britského 

ústavního systému je dvojí: nejprve v historické perspektivě představuje vývoj role panovníka právě s důrazem 

na problematiku královských prerogativů (úpadek praktického vlivu vs. kontinuita pravomocí), poté na třech 

příkladech z období vlády Jiřího V. (1910-36) ukazuje na možnosti, ale i úskalí panovníkova samostatného 

vstupování do politických krizí v době moderní demokratické politiky. Takto vystavěná práce autorce slouží 

k obhajobě teze, že se panovník díky absenci psaného ústavního dokumentu (odsud nejednoznačnost 

„ústavnosti“ či „neústavnosti“ některých jeho kroků) může i v současnosti ocitat ve sporu se zvolenou vládou a 

zásadním způsobem rozhodovat o vyústění případných politických/ústavních krizí.           

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Zvolené téma svou náročností odpovídá bakalářské práci. Vzhledem k (až na výjimky – Zákon o parlamentu 

1911) nedostupnosti relevantních primárních zdrojů je vlastní jádro práce (studie tří ústavních krizí z doby vlády 

Jiřího V.) nevyhnutelně kompilací sekundárních titulů, autorka nicméně obsáhla i řadu zásadních teoretických 

prací k problematice britské ústavy, jež hojně (a vhodně) cituje. 

 

Struktura práce je logická, zařazení historické a teoretické kapitoly považuji za velmi vhodné i za cenu jistého 

zhuštění empirické části práce.  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Zpracování práce je velmi precizní, její jazyková úroveň příkladná. K odkazovému aparátu nemám závažnějších 

připomínek (lépe šlo řešit např. pozn. 66). 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Celkově považuji bakalářskou práci Johany Kudrnové za všestranně zdařilou. Autorčina argumentace je 

uvážlivá a přesvědčivá, faktografická rovina práce, mohu-li soudit, věcně bezchybná. Rozbor literatury je zcela 

adekvátní. Cíle práce byly z mého pohledu naplněny. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

  



Které další ústavní krize z doby vlády Jiřího V. či jiného panovníka 20. století by bylo možné do takto 

koncipované práce dále zařadit? 

 

K přenositelnosti zkušeností z období Jiřího V. do současnosti: které momenty studovaných ústavních krizí by 

podle autorky při hypotetických analogických situacích na počátku 21. století již nemohly nastat/nebyly 

myslitelné? 

 

Pokud by k situaci obdobné jedné z těch, kterým se autorka v práci věnuje, došlo nyní, kdy, v jaké míře a jakou 

cestou by se o počínání panovníka dozvěděla veřejnost? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Bakalářskou práci Johany Kudrnové doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby byla hodnocena známkou výborně. 

Práci rovněž doporučuji k publikaci. 

 

Datum: 3. 6. 2014        Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


