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Posudek oponenta diplomové práce 

Michaela Simonová, Přistěhovalectví do Velké Británie v letech 1945-1971. 

Příspěvek k dějinám ostrovního státu ve 20. století, FF UK, Praha 2008, 113 stran 

rukopisu. 

Vzhledem k obrovskému impériu a politickým poměrům byla Velká Británie 

cílem uprchlíků a přistěhovalců již v 18. a 19. století. Největší přistěhovalecká "vlna" 

ze zemí Commonwealthu pak přichází po druhé světové válce, kdy se Velká Británie 

musela vyrovnávat s obrovským množstvím přistěhovalců především z oblasti ostrovů 

v Karibském moři, Indického subkontinentu a z východní Afriky. 

Michaela Simonová se ve své diplomové práci zaměřila právě na analýzu 

poválečné imigrace. Svoji diplomovou práci rozdělila do pěti kapitol. První z nich je 

pak jakýmsi uvedením do problematiky. V ní se totiž věnovala vývoji přistěhovalectví 

na Britské ostrovy od 18. století do konce analyzovaného období. Jak Simonová 

správně uvádí, klíčovým faktorem se stala druhá světová válka, kdy se ve Velké 

Británii velmi výrazně zvýšil počet lidí, přicházejících z kolonií. V této části práce se 

dále diplomantka zabývá nejen imigrací z kolonií, ale rovněž migrací z Evropy nebo 

snahami o omezení přistěhovalectví po druhé světové válce. 

Ve druhé a třetí kapitole, jež považuji za nejzdařilejší a nejpřínosnější části 

práce, diplomantka analyzovala peripetie života imigrantů ve Velké Británii a postoje 

Britů k přistěhovalcům. Simonová si všímá "fenoménu" šíření přistěhovaleckého 

osídlení v padesátých a šedesátých letech 20. století z Londýna do dalších měst, 

problémů s bydlením, zaměstnáním, vzděláním. V kapitole nazvané "Postoj Britů 

k imigrantům" se věnuje diskriminaci, rasovým nepokojům a projevům násilí vůči 

jednotlivým menšinám. Svoji analýzu velmi vhodně doplňuje zkušenostmi 

jednotlivých přistěhovalců. 

Čtvrtou kapitolu Simonová věnovala změnou britské politiky k přistěhovalectví 

v padesátých a šedesátých letech 20. století, které se projevovaly především v oblasti 

legislativy, kde kromě omezování přistěhovalectví byly schvalovány zákony, jež měly 



přistěhovalce chránit před diskriminací. V poslední části práce Simonová analyzuje 

specifika přistěhovalců z Indického subkontinentu. 

K největšímu kladu diplomové práce M. Simonové patří to, že se nesnažila 

pouze o "suchý" popis faktů a imigračních zákonů, ale těžiště své práce přesunula na 

mnohem zajímavější témata - tedy právě na život emigrantů ve Velké Británii a na 

postoj Britů k přistěhovalcům. Současně velmi výstižně dokázala analyzovat 

podmínky, v nichž přistěhovalci žili, stejně jako problémy, s nimiž se museli potýkat. 

Reprezentativní je rovněž i seznam použitých pramenů a literatury. Kvalitu práce 

zvyšuje rovněž skutečnost, že diplomantka používá nejnovější - a u nás téměř 

nedostupnou - literaturu. Obecně lze poznamenat, že se jedná o velice kvalitní, 

erudovanou a přitom velmi čtivou práci, z níž doporučuji některé části k publikaci. 

Formální a jazyková stránka práce je na výborné úrovni. Vzhledem k výše uvedeným 

skutečnostem doporučuji práci k obhajobě a k jejímu uznání jako práce rigorózní. 

Navržené hodnocení: ..................... . 
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