Ústav světových dějin

Posudek vedoucího bakalářské práce

Matyáš BOROVSKÝ, Vztahy Velké Británie a Libye v době vlády Margaret
Thatcherové. Příspěvek k dějinám britské diplomacie v osmdesátých letech dvacátého
století, bakalářská práce, Ústav světových dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy,
Praha 2018, 54 stran rukopisu
Matyáš Borovský si jaké téma své bakalářské práce zvolil analýzu vztahů mezi Velkou
Británií a Libyí v době vlády premiérky Margaret Thatcherové (1979–1990). Jedná o velmi
důležité téma moderních obecných a světových dějin, zejména v britského úhlu pohledu,
v české historiografii nicméně doposud takřka zcela opomíjené. I proto jsem jeho volbu
Matyášem Borovským jako vedoucí práce navzdory jeho nepopiratelné složitosti jednoznačně
uvítal.
Borovského bakalářská práce má standardní, logickou a dobře vystavěnou strukturu.
Po solidním úvodu následují dvě kapitoly věnované velmi správně Kadáfího Libyi a předthatcherovské Británii, které čtenáře velmi dobře uvádějí do dané problematiky, do vlastního
tématu. Další kapitoly jsou již věnovány britsko-libyjským vztahům po libyjské revoluci
z roku 1969 až po avizovanou thatcherovskou éru, jež tvoří jádro práce. Mohu odpovědně říci,
že autor neopomněl žádný z důležitých aspektů složitých britsko-lybijských vztahů (ropná
naleziště, terorismus, britská reakce), to vše navíc v mezinárodněpolitickém kontextu. Po
obsahové stránce tak práci hodnotím jako vysoce kvalitní, včetně logicky vyargumentovaných
závěrů. Ani vůči nim nemám žádné připomínky.
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Velmi oceňuji rovněž množství nevydaných pramenů, vydaných pramenů a
internetových zdrojů, o odborné literatuře nemluvě, které Matyáš Borovský prostudoval;
v tomto ohledu byly požadavky a nároky kladené standardně na bakalářskou práci jasně
překročeny. Pro autora z toho plyne z mé strany znovu pochvala.
Také po formální stránce se jedná o zdařilou práci. Matyáš Borovský umí psát, jeho
text obsahuje minimum nepřesností a chyb, o poznámkovém aparátu platí totéž.
Ze všech výše uvedených důvodů je, doufám, zřejmé, že bakalářskou práci Matyáše
Borovského hodnotím jako velmi kvalitní, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji její klasifikaci
stupněm „výborně“.
V Praze, 14. června 2018
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Ústav světových dějin FF UK
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