
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Fakulta sociálních věd 

Institut mezinárodních studií 

PROTOKOL O HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

(Posudek vedoucího) 

 

Práci předložil student: Alois Zatloukal 

Název práce: Restaurační pokusy císaře Karla z československého pohledu 

 

Vedoucí práce (u externích vedoucích uveďte též adresu a funkci v rámci instituce): PhDr. Petr Balla 

 

 

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

 

Bakalářská práce Aloise Zatloukala se věnuje dvěma pokusům krále Karla o návrat na uherský/maďarský trůn 

v roce 1921. O tomto tématu vyšla již řada publikací, i proto se autor pokusil ve své práci omezit se na dvě 

klíčové otázky. Prvním cílem práce je na základě analýzy sekundární literatury přiblížit motivaci Karla pro 

návrat na trůn. Druhou, nosnější výzkumnou otázkou je pak přiblížení československé reakce prostřednictvím 

edice dokumentů k československé zahraniční politice a zhodnocením reakce československého tisku.  

 

 

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

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

 

Práce se dělí na pět kapitol. První se věnuje osobě Karla Habsburského, není to však jen životopis, ale kapitola 

zdůrazňuje určitě osobnostní rysy Karla, které sehráli důležitou roli v jeho konání. Druhá kapitola má za cíl 

přiblížit okolnosti obou restauračních pokusů. Třetí a pátá se věnuje samotným pokusům dostat se na trůn a 

čtvrtá pak logicky zkoumá období mezi těmito pokusy. Poslední pátá kapitola je pak doplněna i o druhou 

zkoumanou věc, tedy československou reakci – diplomatickou i mediální. Jako vedoucí práce i předchozí verze, 

odevzdané k podzimnímu termínu 2017, musím konstatovat velký pokrok. Kapitoly dávají větší smysl, práce 

nabízí i přidanou hodnotu a není jen kompilací několika knih. Velkým posunem je pak i přidání mediálního 

odrazu restauračních pokusů, i když samotné provedení mohlo být lepší (viz dále). 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Jazyková úroveň práce je rozhodně nad průměrem studentských prací na FSV. Po řemeslné stránce nemám 

připomínek, autor správně cituje, pracuje s literaturou a práce splňuje všechny náležitosti. S výjimkou několika 

málo terminologických zmatků nelze práci vytknout žádné větší prohřešky. V práci téměř nejsou překlepy ani 

gramatické chyby. 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Celkový dojem je výrazně lepší než z předchozí verze. Práce má lépe formulované výzkumné otázky a dospívá 

k určitým uchopitelným závěrům. Vytknul bych nedotaženost analýzy československých deníků, tato 

podkapitola se dala zpracovat výrazně lépe. Chybí především větší zhodnocení toho, co se v novinách psalo, 

lepší provázanost jednotlivých zpráv a hlavně větší zhodnocení přínosů této kapitoly v závěru. Uvedené 

nedostatky poněkud snižují celkový dojem z práce. 

 

 

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

  

Proč podle Vás byla československá reakce tak prudká? Proč se Karel pokusil vrátit na trůn právě v Maďarsku?  

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

   

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení C. 


