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l. CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn): V předložené práci se studentka zabývá Kanadou ve 21. století a
domácí i zahraniční politikou jejího současného premiéra Justina Trudeau. Za cíl si autorka klade zhodnotit aktuální
politiku Kanady jakožto i některé celospolečenské fenomény. Tohoto cíle sejí, alespoň částečně, naplnit podařilo.

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ: Po obsahové stránce je práce členěna do dvou větších kapitol podobné délky. První
je spíše historizující a možná zbytečně dlouhá, neboť zabírá polovinu celé práce. Stručně nastiňuje kanadské dějiny a
též frankofonní Quebec. V druhé kapitole se pak autorka věnuje Justinu Trudeau, jeho politickému pozadí,
současným politikám a vztahům s významnými mezinárodními hráči. Ač je na práci poznat, že byla psána výrazně
ve spěchu, autorce se na některých místech podařilo vystihnout klíčové milníky kanadských dějin a zhodnotit
dosavadní nejvýraznější úspěchy současné vlády. Přesto práce vykazuje minimum tvůrčí činnosti a chybí jí potřebná
odborná hloubka. Takovéto výrazně politické téma navíc příliš nespadá do rámce oboru CJKP, na což byla vedoucím
práce opakovaně upozorňována.

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA: Práce je napsaná v českém jazyce, který je povětšinou na dostatečné úrovni. Politická
terminologie autorce nečiní problém, i když je na některých místech poznat určitá kostrbatost způsobená překladem
z angličtiny. Seznam použité literatury není příliš dlouhý, přesto autorka se zdroji zachází kompetentně. Práce
neobsahuje žádné obrazové přílohy; patrně z časových důvodů.

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: Celkový dojem z práce je ještě dostatečný. Ačkoliv se jedná
přinejlepším o konipilát dostupné literatury, text práce splňuje minimální rozsah a formální náležitosti. Negativy tak
zůstává místy nedostatečná hloubka, přílišný důraz na historický vývoj Kanady, a téma samotné, které, byť jistě
zajímavé, by se hodilo pro jinou katedru.

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ Q-edna až tři):
l. Vyberte nejvýraznější milníky z kanadských dějin.
2. Jak se současná administrativa staví např. k právům žen, menšin a k environmentálním otázkám?
3. Rozeberte osobu Justina Trudeau a jeho „appeal" směrem k voličům.

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA: 2-3
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