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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Autorka práce se zaměřila na problematiku panovníka v britském politickém systému a 
snažila se vysvětlit, že panovník nehraje pouze roli reprezentativní, ale vstupuje též jako aktér 
do politických událostí a využívá možností, které mu dává (sice nepsaná) britská ústava. 
Autorka sice svůj výklad začala odkazem na současnou britskou panovnici a její roli, ale práci 
zaměřila na tři historické události let 1910 – 1911, 1913 – 1914 a 1931.  
Cílem práce bylo poukázat na reálnou moc panovníka, kterou mu dávají královské 
prerogativy. 
V první časti práce, kterou autorka nazývá „teoretickou“ se věnuje roli panovníka v britském 
politickém systému. Odkazuje zde především na známého britského ústavního právníka 
19.století W.Bagehota, jehož hojně a ilustrativně cituje, rovněž na významného britského 
politologa profesora Oxfordske univerzity Vernona Bogdanora. 
V historické perspektivě autorka sleduje dělení moci mezi parlamentem a panovníkem. 
Na str.8 upozorňuje na to, že se můžeme teprve v budoucnu dočíst o roli královny Alžběty II. 
Stálo by jistě za pozornost, podívat se na roli panovníka a jeho kabinetu před vytvořením 
„hung“ parlamentu v roce 2010. 
Druhá část práce se věnuje třem krizím, ve kterých panovník Jiří V. (role Sněmovny lordů 
1910 – 1911, Home Rule 1913 – 1914 a krizový rozpočet a vytvoření národní vlády v roce 
1931) hrál samostatnou roli. 
 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, 

teoretické a metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Práce má logickou strukturu, první část bych spíše nazvala historickým ohlédnutím, než 
teoretickým rozborem.  
Metodologicky můžeme práci nazvat případovou studií. 
Autorka použila především práce sekundárního charakteru, což je pro bakalářskou práci 
běžné. 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů 

na literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
  
Práci by jistě prospělo ještě jedno pročtení pro drobnou jazykovou korekturu.  
Práce má jinak všechny formální náležitosti. 



4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a 
slabé stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  
Práce se zaměřuje na problematiku britského politického systému. Autorka se rozkročila při 

pochopení tématu a správně se odrazila od prací britských politologů a právníků. Prokázala 
schopnost vysledovat detail, ale na jeho základě pochopit i širší celek. 

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

1. Jak si vysvětluje autorka angažování se „Koruny“ před vytvořením „hung“ parlamentu 
v roce 2010? 

2. Jaké role hraje současný monarcha a jaké jsou šance britské monarchie do budoucna? 
  
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
 
 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji na jejím základě známku velmi dobře. 
 
 
 
Datum:         Podpis: 
 
 
 
 
8.června 2014-06-08     Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 
       IMS FSV UK 
 
 
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. 
 
 


