
Oponentský posudek na bakalářskou práci Kateřiny Horové s názvem Zahraniční 

politika Margaret Thatcherové. Její postoj ke komunismu a Sovětskému svazu v 80. 

letech dvacátého století 
 

 Kateřina Horová se ve své bakalářské práci s názvem Zahraniční politika Margaret 

Thatcherové. Její postoj ke komunismu a Sovětskému svazu v 80. letech dvacátého století 

zabývá zahraniční politikou Velké Británie v dobách premiérky Margaret Thatcherové, 

zejména pak vztahem premiérky k Sovětskému svazu a komunismu. Hlavní výzkumnou 

otázkou práce je, jak se vyvíjela zahraniční politika Británie k Sovětskému svazu za vlády 

Margaret Thatcherové. Autorka zkoumá především změny zahraniční politiky a důsledky 

změn. Dále si autorka klade ambiciózní výzkumnou otázku, jak velký vliv měla Margaret 

Thatcherová na Michaila Gorbačova. Autorka však blíže neuvádí, jakým způsobem chce tento 

vliv hodnotit či měřit. 

 

 V úvodu práce autorka zcela opomíjí zmínku o metodologii práce a použitých teoriích. 

Autorka člení svoji práci podle jednotlivých volebních období Margaret Thatcherové, v rámci 

jednotlivých kapitol však člení práci podle tematických okruhů vztahů Británie se SSSR, což 

považuji za logické. 

  

 Rozbor literatury je až příliš stručný. Autorka zmiňuje pouze 2 české a 4 zahraniční 

knihy. Jistě by bylo na místě zmínit i další tituly. Jako prameny autorka v úvodu uvádí kromě 

premiérčiných pamětí blíže nespecifikované rozhovory a interview. Může autorka objasnit, 

jaké rozhovory má namysli a jaký vidí rozdíl mezi rozhovory a interview?  

 

 Kapitolu 1.1 a 1.2 považuji za irelevantní pro dané téma bakalářské práce. Nejedná se 

o biografii premiérky Thatcherové, proto nepokládám za vhodné zmiňovat se o studiích a 

rodinných vztazích Margaret Thatcherové. Na místě by bylo pouze zmínit myšlenkové 

proudy, které Thatcherovou v mládí ovlivnily, což nalezneme až v kapitole 2.1.3. Stať práce 

je však psaná čtivě, kapitoly logicky strukturovány. 

 

 V závěru práce autorka shrnuje své poznatky z jednotlivých kapitol práce. Píše, jakým 

způsobem se Thatcherová stavěla k Sovětskému svazu a komunismu. Práci uzavírá slovy, že 

Thatcherová se stavěla agresivně k SSSR a komunismu. Popisuje zlom v zahraniční politice 

Británie po roce 1983. Dále autorka shrnuje osobní vztah Thatcherové a Gorbačova a pokouší 



se analyzovat, jakým způsobem Thatcherová Gorbačova ovlivnila. Tím více či méně 

odpovídá na otázky, které si stanovila v úvodu.     

 

 Jako jeden z problémů shledávám gramatickou kvalitu práce. (Strana 8, odst. 2 a 3; 

strana 20, odst. 4, atd.) Stylisticky práce vykazuje také několik problémů. Autorka nevěnovala 

pozornost častému opakování slov brzy po sobě (např. strana 9, odst. 1, slovo důležité – 3x po 

sobě, odst. 3, atd.).  

  

Může autorka v rámci obhajoby objasnit, co znamená termín thatcherismus a jak na 

jeho odkaz navázal Tony Blair? 

 

  Práce obsahuje jasně formulovanou výzkumnou otázku, logickou strukturu, adekvátní 

časové, teritoriální a tematické vymezení, odpověď na výzkumnou otázku a shrnující závěr. 

Rozbor pramenů a literatury je velmi stručný.  

 

 Vzhledem k výše zmíněnému doporučuji práci k obhajobě a při zodpovězení všech 

doplňujících otázek a bezproblémové obhajobě navrhuji hodnocení velmi dobře. 

   

V Praze dne 28. 5. 2010 

       PhDr. Lucie Jůzová  

 

 

   


