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Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Barbora Fialová, Zahraniční politika Majorovy vlády. Příspěvek ke studiu dějin 

ostrovního státu v posledním desetiletí 20. století, Ústav světových dějin, FF UK v Praze, 

Praha 2013, 82 stran 

 

Barbora Fialová si zvolila téma pro diplomovou práci, chtěla-li se věnovat moderním 

dějinám Velké Británie, výtečně. Období vlády konzervativního premiéra Johna Majora je 

totiž, soudě podle zájmu historiků, jakousi „popelkou“. Většina odborníků se věnuje buď 

období vlády Margaret Thatcherové (1979–1990) nebo Tonyho Blaira (1997–2007), přičemž 

Majorovu éru neprávem opomíjí. K tomuto opomenutí přitom není žádný smysluplný důvod. 

První polovina devadesátých let byla velmi dramatická jak na britské vnitropolitické scéně, 

tak pokud jde o britskou zahraniční politiku. 

 

Pokud jde o strukturu práce, autorka ji rozdělila do tří vcelku logických kapitol. První 

z nich je věnována poválečnému vývoji Velké Británie. Barbora Fialová se v ní vcelku 

úspěšně pokusila zrekapitulovat všechno podstatné, co se po roce 1945 v historii ostrovního 

státu, zejména v jeho zahraniční politice, událo. Je přirozeně otázkou, zda je zejména délka 

kapitoly ve vztahu k jádru práce v pořádku, v zásadě nicméně soudím, že ano. Druhá kapitola 

je již pokusem o analýzu událostí, spojených s nástupem Johna Majora do úřadu britského 

ministerského předsedy, jeho přístupů k zahraničněpolitickým otázkám a britského přístupu 

k procesu evropské integrace jako „destabilizujícího prvku“ Majorovy vlády. Ve třetí, 

závěrečné části práce, pak autorka věnovala pozornost jednak znovu problematice vztahu 

Británie a Evropské unie, jednak analýze Majorovy vlády v letech 1992–1997, tj. po 

překvapivém vítězství konzervativců ve volbách do volební porážky v roce 1997. Škoda, že se 

v této kapitole nezabývala více tím, co bych vzhledem k názvu i pojetí práce očekával, tj. 

především „zvláštním vztahem“ mezi Londýnem a Washingtonem, který měl na komplexní 

podobu britské zahraniční politiky (nejenom v tomto období) zcela zásadní, určující vliv, 

včetně angažmá Británie v různých zahraničněpolitických misích atd.  
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Mám-li hodnotit práci Barbory Fialové jako celek, rád konstatuji, že autorka 

prostudovala velmi solidní množství vydaných pramenů a odborné literatury, díky čemuž se 

velmi dobře orientovala ve složitých peripetiích britské domácí a zahraniční politiky. 

„Problém“, mohu-li to tak říci, spočívá zejména v již naznačeném opomenutí některých témat, 

respektive oblastí britské zahraniční politiky, které jsou (nejen) pro Majorovu éru důležité; 

některé části práce jsou navíc spíše popisné než analytické, což nicméně zdaleka není pouze 

„problém“ Barbory Fialové. Práce je napsaná kultivovaným jazykem, poznámkový aparát je 

v pořádku. 

 

Ze všech těchto důvodů mohu říci, že Barbora Fialová napsala vcelku kvalitní 

diplomovou práci, kterou jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

 

 

Navrhované hodnocení: velmi dobře  
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Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

 Ústav světových dějin FF UK v Praze 

  


