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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):
Práce analyzuje vybrané aspekty politiky Irského svobodného státu v oblasti základního a středního školství,
cenzury nebo regulace rozvodů a začleňuje je do obecnější debaty o vztahu irské identity a Katolické církve ve
zkoumaném období.
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):
Na začátku práce autor podává přehled vybraných konceptů zkoumajících identitu státu a vztah mezi státem a
církví. Na jejich základě formuluje dosti ambiciózní výzkumné otázky. Následně poskytuje autor relativně
detailní přehled vývoje systému základního a středního školství, regulace rozvodů a pravidel pro cenzuru
v Irském svobodném státě ve 20. a 30.letech, a to s důrazem na vliv Katolické církve na nově přijímaná pravidla.
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu,
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):
Občasné anglismy (např. „učitelé zde byli trénováni…“ na str. 17 nebo „morální blahobyt“ na s. 29) nebo
překlepy (9. místo 19.století na s. 19).
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky,
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):
Zajímavé téma, velice ambicióní otázky. Kvalitně zpracované sekce o školství, cenzuře a rozvodové agendě,
včetně zajímavě začleněné případové mini-studie. Vhodné propojení na otázku postavení a vlivu protestanské
menšiny. Jen volnější vazba a propracovanost odpovědí na výzkumné otázky.
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):
Jaký vliv měla na volnost rozhodování irské vlády o zkoumaných otázkách ekonomická situace
Svobodného irského státu?
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): výborně
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Podpis: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík LL.M. Ph.D.

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.

