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Posudek vedoucího bakalářské práce 

 

Leoš Stejskal, New Labour a devoluce Spojeného království v devadesátých letech 

20. století, Bakalářská práce, Ústav světových dějin, Filozofická fakulta Univerzity 

Karlovy v Praze, Praha 2013, 58 stran rukopisu 

 

Leoš Stejskal si zvolil pro svoji bakalářku nanejvýš zajímavé téma ze soudobých 

britských dějin, konkrétně analýzu završení devolučního procesu ve Spojeném království za 

vlády labouristického premiéra Tonyho Blaira v letech 1997-2007. Toto téma je pro něj o to 

vhodnější, že je současně studentem oboru politologie, takže může uplatnit i vědomosti a 

metodologické postupy z tohoto oboru.  

 

Stejskalova práce je rozdělena do čtyř na sebe logicky navazujících kapitol. V první 

z nich se autor ve stručnosti věnoval vzniku britské unie, tj. zejména „skotské“ a „irské 

otázce“; ve druhé pak analyzoval první neúspěšný pokus o devoluci v sedmdesátých letech 

dvacátého století. Jádro práce tvoří třetí a čtvrtá kapitola bakalářky. Stejskal v nich rozebral 

situaci v thatcherovské Británii včetně vývoje Labour Party v osmdesátých letech a zejména 

nástup a fungování tzv. New Labour v devadesátých letech v čele s Tonym Blairem, jenž si 

devoluci dal do svého předvolebního programu. Konkrétně této problematice je pak věnovaná 

poslední kapitola práce. Autor v ní pečlivě a detailně analyzoval podmínky a vznik Skotského 

parlamentu a Velšského shromáždění, stejně jako procesy ovlivňující konkrétní podobu a 

úspěch devolučního projektu.  

 

Za podstatné pokládám, že Leoš Stejskal ve své bakalářce prokázal vynikající znalost 

složitých reálií britské politiky, zejména ve druhé polovině dvacátého století, stejně jako 

znalost všech významných i subtilních faktorů labouristické devoluční politiky. Důležité je 

rovněž to, že Stejskal prostudoval značné množství relevantních pramenů a odborné literatury, 

stejně jako fakt, že tyto prameny a literaturu umí výtečně analyzovat a vyvozovat ze svých 

analýz podložené a akceptovatelné závěry. Chválím jej také za to, že ve složitém vývoji 
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„britské devoluce“ dokáže odlišit podstatné od méně podstatného, zásadní od triviálního, 

přičemž ovšem současně umí na zdánlivých drobnostech či detailech ilustrovat obecnější 

trendy, fenomény.  

 

Stejskalova práce je navíc napsaná velmi kultivovanou formou, a to jak po gramatické, 

tak po stylistické stránce, což, bohužel, není pravidlem. Rovněž poznámkový aparát 

bakalářské práce je zcela v pořádku, autor jasně prokázal, že ovládá „řemeslo“. 

 

Ze všech výše uvedených důvodů je, doufám, zřejmé, že Stejskalovu bakalářskou 

práci vřele doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení klasifikačním stupněm  

„výborně“. 

 

 

Navrhované hodnocení: výborně 

 

  

V Praze, 14. června 2013 

  

 

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

 Ústav světových dějin FF UK v Praze 

  


