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Oponentský posudek bakalářské práce 

 

NOVÁKOVÁ, Kristýna, Reakce na Velkou francouzskou revoluci v Anglii, Bakalářská 

práce, ÚSD FF UK v Praze, Praha 2011, 61 s. rkp. 

 

Předložená bakalářská práce Kristýny Novákové představuje především analýzu 

pohledů britské zahraniční a vnitřní politiky a politické reprezentace, včetně různých 

radikálních skupin, na Velkou francouzskou revoluci. Hned v úvodu je třeba vyzdvihnout 

skutečnost, že předložená bakalářská práce představuje svým rozsahem a zaměřením 

v českém prostředí nejen zajímavou, ale i přínosnou studii. Kristýna Nováková dle mého 

názoru předložila po odborné stránce výbornou a kvalitní práci, jež rozhodně přispěla 

k bližšímu poznání „ostrovní“ reakce na Velkou francouzskou revoluci. 

 

Bakalářská práce Kristýny Novákové je přehledně rozdělena do čtyř kapitol a velkého 

množství logicky členěných podkapitol. V úvodu autorka analyzuje použité metodologické 

postupy, bibliografii a vydané prameny, jež použila při své práci. První kapitola představuje 

komplexní uvedení do politického systému a vnitropolitického vývoje Velké Británie 

v letech 1782–1793. Druhá se zabývá britsko-francouzskými vztahy v kontextu zahraničních 

událostí 18. století. Třetí a čtvrtá kapitola, které považuji za jádro práce a z badatelského 

hlediska za nejpřínosnější, zevrubně analyzují reakci britského politického národa na Velkou 

francouzskou revoluci. Současně je třeba vyzdvihnout, že Nováková neopomněla analyzovat 

i postoje „ostrovních“ radikálů k dění ve Francii.  

 

V závěru Kristýna Nováková hodnotí vytyčené cíle práce a dochází k logickému 

zhodnocení, že vnímání Velké francouzské revoluce je relativně komplikované, protože 

v různých fázích revoluce existovaly skupiny, které s ní sympatizovaly či zatracovaly. Přese 

všechno pak měla revoluce ve Francii nemalý dopad na Velkou Británii, protože ji 

jednoznačně ovlivnila nejen v zahraničních, ale ve vnitropolitických záležitostech.  
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Stylistická a jazyková stránka práce Kristýny Novákové dosahuje slušné úrovně, 

ačkoli se v ní vyskytují drobné věcné a gramatické chyby a překlepy (s. 8 „roybor“ správně 

„rozbor“, s. 52 „Spa Filelds“ správně Spa Fields“, či „vůdci povstání … mluvily“ správně 

„mluvili“, s. 19 „declararory“ správně „declaratory“, s. 37 „1989“ správně „1789“ aj.). 

Dalším marginálním nedostatkem je občasná nedůslednost v umisťování poznámek za 

interpunkcí, zejména za čárkou uprostřed věty (s. 22 aj.) a v rozlišování rozdělovníku od 

pomlčky. V poznámkovém aparátu bych autorce doporučil důsledněji používat „tamtéž“ a 

sjednotit psaní velkých a malých písmen u anglicky psaných publikací.  

 

Navzdory výše zmíněným výtkám je třeba vyzdvihnout skutečnost, že Kristýna 

Nováková svou práci založila nejen na české odborné literatuře, ale i na anglicky psaných 

pramenech a sekundárních zdrojích, a proto je práce po obsahové stránce výborná. Vzhledem 

k tomu, že předložená bakalářská práce splňuje všechny požadavky, kladené na tento typ 

studentské kvalifikační práce, navrhuji hodnocení výborně.  

 

 V Praze, 24. srpna 2011 

  

 

PhDr. Jaroslav Valkoun 

 Ústav světových dějin FF UK v Praze 

 


