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Posudek vedoucího bakalářské práce 

  

Eva Rajzlová, Počátku kultury „Mods“ ve Velké Británii, Ústav světových dějin, 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2013, 62 stran rkp. 

  

Eva Rajzlová si pro svoji bakalářskou práci zvolila velmi zajímavé téma – analýzu 

počátků kultury Mods ve Velké Británii, konkrétně analýzu hlavních znaků této subkultury, 

životního stylu jejích členů a hodnot, které uznávali. V kontextu českého výzkumu se jedná o 

zcela ojedinělou práci; daným tématem se totiž soustavně nikdo z českých historiků dosud 

nezabýval. 

 

Za důležitou pokládám skutečnost, že autorka svoji práci zdařile zasadila do 

historického kontextu. V první části úvodní kapitoly se věnovala situaci v poválečné Británii, 

ať už jde o politický vývoj, budování sociálního státu v „časech nouze“ (Austerity Years), 

problematiku přistěhovalců na Ostrovy atd. Ve druhé části úvodní kapitoly se pak zabývala 

subkulturou tzv. Teddy Boys, která v padesátých letech sice trvala pouze krátce, ale která byla 

přesto, pokud jde o mladou generaci, velmi důležitá. Jádro bakalářské práce Evy Rajzlové 

tvoří druhá kapitola, věnovaná přímo hnutí Mods. Autorka v ní relativně podrobně 

analyzovala název hnutí, vzhled, jenž byl, jak správně uvádí, pro členy hnutí „největší vášní“, 

dívčí prvek v Mods (kteří byli původně výlučně „pánskou společností“), způsob, jakým 

členové hnutí trávili volný čas atd. Součástí kapitoly je i část věnovaná tzv. Rockers, kteří 

„tvořili protipól jemných Mods“ a v tomto smyslu „výrazněji navazovali na neotesané Teddy 

Boys“. Eva Rajzlová neopomněla ani analýzu tzv. „výtržností u moře“, tj. střet Mods a  
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Rockets v přímořských letoviskách na jihovýchodě Anglie o státních svátcích 1964. 

V závěrečné kapitole se Eva Rajzlová zaměřila na tzv. Post-Mods, konkrétně Soulies, 

Skinheads a Revivals, jejichž krátké analýzy bakalářku velmi vhodně uzavírají.  

 

Celkově vzato soudím, že bakalářská práce Evy Rajzlové splňuje všechna kritéria 

požadovaná pro tento typ práce na FF UK v Praze. Autorka se velmi dobře vyzná ve složitých 

reáliích britské politiky, o vlastním tématu, subkultuře Mods a dalších, nemluvě. Její analýza 

je solidní, argumentačně podložená, závěry, k nimž došla, bez problémů akceptovatelné. 

Poznámkový aparát je zcela v pořádku, počet zdrojů, z nichž čerpala, je velmi bohatý. Práce 

je navíc napsaná kultivovaným jazykem, výtečně se čte. 

 

Ze všech výše uvedených důvodů je, doufám, zřejmé, že práci doporučuji k obhajobě a 

navrhuji její hodnocení klasifikačním stupněm „výborně“.  

 

 

V Praze, 11. června 2013 

  

 

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

 


