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Onřej Šmigol nastoupil svou studijní a posléze i vědeckou dráhu
na Univerzitě Karlově. V letech 2011-2014 studoval bakalářský obor
Historie-evropská studia, na který navázal v letech 2014—2016 v
magisterském oboru Historie-obecné dějiny. Již v tomto období se
projevoval jeho silný zájem o nejnovější dějiny, zejména o dějiny Velké
Británie po druhé světové válce. V bakalářské i diplomové práci se
Šmigol zabýval sociálními, hospodářskými a kulturními dějinami
Spojeného království v éře Margaret Thatcherové. Na tématu ho
přitahovala určitá kontroverznost, o působení této britské političky se
stále vedou diskuse.V roce 2013 obhájil diplomovou práci na téma Bůh
ochraňuj královnu“: Historie punku v éře Železné lady (1975-1990).
Pracoval tehdy v britských archivech a knihovnách. V roce 2015 pobýval
v rámci programu Erasmus jeden semestr na University of Sussex,
absolvoval též letní školu Graines na University of St. Andrews.
V roce 2016 O. Šmigol zahájil doktorské studium. Jeho školitelem
byl až do roku 2019 prof. Martin Kovář, který ostatně vedl též jeho
bakářskou a magisterskou diplomovou práci. Na počátku roku 2019
převzal vedení práce autor tohoto posudku. Spolupráce s kol. Šmigolem
probíhala hladce. Bylo patrné, že na tématu pracuje se zájmem s tím, že
jde o látku dosud nedostatečně zpracovanou.
Velkou pomocí v řešení doktorského projektu byla podpora ze
strany Grantové agentury UK. V letech 2014 – 2016 Mgr. Šmigol
úspěšně řešil grantový projekt č. 38318 „Politika vlád Margaret
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Thatcherové vůči střední Evropě“, který se kryl s tématem disertační
práce. Práci na projektu úspěšně dokončil přesto, že je zaměstnán jako
redaktor na českém zpravodajské serveru Echo24/Týdeníku Echo. Státní
doktorskou zkoušku O. Šmigol složil v roce 2021.
Není smyslem tohoto posudku obšírně hodnotit předkládanou
disertační práci. Přesto bych rád poznamenal, že jde o práci kvalitní,
založenou na pečlivém studiu pramenů a literatury. Autor pracoval
v řadě archivů a knihoven nejen v Británii, ale i v České republice a
Polsku, kde objevil mnoho dosud nepublikovaných informací o činnosti
britských vlád v letech 1979-1990. Využíval též digitalizované prameny
a pramenné edice. Práce má značný přesah mimo české odborné
prostředí a lze předpokládat, že by její výsledky mohly zaujmout britské
i středoevropské historiky. Za přínosné považuji například jeho pečlivě
doložené zjištění, že Londýn nebyl ochoten po vyhlášení výjimečného
stavu v Polsku (1981) zajít dále, než k verbální kritice a dostal se v této
věci do konfliktu s Washingtonem. Místo sankcí Thatcherová nadále
prosazovala výstavbu plynovodu přivádějícího sovětský zemní plyn na
Západ. Zpochybňuje tak ve střední Evropě dosud idealizovaný obraz
„železné lady“ jako nekompromisní bojovnice s komunismem.
Práce zcela splňuje požadavky kladené na disertační práci. Jako
vedoucí práci plně doporučuji k obhajobě.
V Praze, 2. května 2022
prof. PhDr. Václav Horčička,Ph.D.
Ústav světových dějin FFUK
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