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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):
Autorka si pro svoji práci zvolila zajímavé téma, které není v českém odborném diskurzu příliš zpracované.
Zkoumá postavení panovníka v Belgii z hlediska ústavního, politického a symbolického. Zaměřuje se také na
jeho roli v kontextu udržení jednoty Belgie. Cíle a výzkumné otázky práce jsou formulovány jasně a logicky.
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):
Autorka prokázala, že je schopna adekvátně argumentovat a analyzovat zkoumaný problém. Opírá se o
dostatečné množství primárních i sekundárních zdrojů, které jsou kriticky zhodnoceny v úvodu práce. Ocenit lze
zejména skutečnost, že se autorka nespoléhala pouze na anglicky či francouzsky psané zdroje, ale využila i
zdroje nizozemské, což nebývá u tohoto typu prací příliš obvyklé. Práce je logicky strukturována. Autorka se
dokázala dobře vyrovnat se složitostí belgického federalismu, jehož základní rysy jsou nastíněny v úvodu práce.
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu,
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):
Formální stránka práce je v pořádku. Jazyková úroveň odpovídá typu práce. Text je čtivý, jednotlivé kapitoly
jsou vhodně provázány.
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky,
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):
Práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Autorka naplnila stanovené cíle a analyzovala stěžejní aspekty
postavení belgického panovníka v zemi.
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):
Jakým způsobem ovlivnila demise nizozemské královny Beatrix belgickou veřejnou diskuzi o postavení
současného panovníka Belgie Alberta II.?
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):
Práci lze k obhajobě doporučit a ohodnotit stupněm výborně.
Datum:
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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.

