
Posudek na bakalářskou práci Jiřího Bouchala

NIargaret Tltutcherovci a vývoj jejílto postoje k Evropskému spoleČenství
v leíech l975-1990

Jiří Borrchal se ve sr,é bakalářské práci zabý,vá,r}r,ojempostoje britské prenriérky Vlargaret
Thatcherové k evropské integraci; sotrstředí se přitonr na období iet i975-1990, kdY
Tliatcherová stála v čele Konzervativní strany. Z1,olerré téma je sice i u nás poměrně často

zpracov,ávané, pro bakalářskou prácije rricnréně velnri vhodné: sfirdenta vede k práci
s cizojazyčnou i českou sekundámí literaturou, nremoáry i dokrrnrenty, k trvědonrění si

nutnosti zasazovaí shldovanou problenratiku do širšího kontexfu a také ke schopnosti
ťtrndovaně se vynlezit vůči převládajícírn zjednodušujícim či zavádějícírn interpretacínt.
Atttorol,i se podařilo organicky propojit l,ýklad pronrěny osobrríl-ro postoje N{argaret
-I'lratcherové 

s včcnč velnlipřesnýnl nástinem vývoje vztahu Británie k evropské integraci.
Předkládaná práce je na r,,šestranně vysoké ťtrol,tli a s potěšenínr ji mohu doporrrčit
k obhajobě.

Práce je přehledně a logicky struktrtrována, rýkiad se drží chronologické posloupnosti,
přičenrž v každé etapě se autor soustředí na několik hlavních událostí či problérrrťr. V Úvodu
aLrtor přehledně rrysvětltrje struktunr prlrce;její cíI (lakonicky zmíněný na str.'l) ale měl být
vvmezen ještě přcd nástittett-t člcnění. Rozbor literatury je z hlediska požadal,ků kladených na

bakallrřskoir práci irkázkový (pramerrná a bibliografická základna práce je adekvátnÍ). Kažďá
z kapitolje zakončena krátkýnl a r1.,stižnýnl shmutínl, Přínosné je zaťazeni krátké kapitoly
lěnované ideologickým lýchodiskůnl a zahratliční politice Margaret Thatcheror,é, i když
předcvším v,ztah mezi ideologickými r.ýchodisk,v (politickýnri, ekorronrickýnii i etickýnri) a
jejími postoji k erropské integraci by si zasloužil r,íce prostonl. Závěr je přesný,m shrnutím
analyzované problenlatiky. Přílohy vj,klad lhodně doplňují, i ktiyž by mohly být méně
rozsáhlé. Po fonnální a jazykové strátlce je práce l,Ýbomá;její stylistická ťrroveň je rrynikajícÍ.

Po f'aktogratlcké stránce je předkládaná práce r,,elnli přesná;jako ténra pro diskusi při
oblrajobě rravrhujiautorovtl zminkLr na str.52 o,,sor,rčasných euroskeptický,ch postojích Velké
Británie ": domrlír á se atltor, že soLtčasnoLr politiku Blairory v|ády lze považovat za
etrroskeptickou'j Jak by l.ynrezil temrín ettroskeptit:islltll.s'] Do jaké nríry je podle něj
l,sottčasnosti (po krizi konzervativní stranv r, 90, ietech a na počátku tohoto desetile tí) na
vztahu konzervatil,cťt k el,ropské integriici stále patmé dědictví thatcherisnlLr'.)

Jiří tsouclral předkládá r,elmi zdařilou bakalářskoLr práci, kterou nlohtt bez r,ýhrad doponrčit
k obhajobě. Nar,,rhrrji, aby při zdirmém pruběhu obhajoby byla klasifikována stupněm
l ýborně.
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