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Pavla Rýgrová: “State of Emergency”. Příspěvek k dějinám Velké Británie v první 

polovině 70. let 20. století, Praha 2014, 68 stran rkp.  
 

 Pavla Rýgrová předkládá svou bakalářskou práci na téma z oblasti britských politických 

dějin dvacátého století. I když to z Úvodu není zřejmé, zabývá se zejména domácí politikou, na 

prvním místě vývojem hospodářství a vnitrostranickými spory v konzervativní straně. Vzhledem 

k nedostatku dostupné domácí odborné literatury (byť existují překlady, např. Wasson, Dějiny 

moderní Británie) považuji výběr tématu za plně oprávněný.   

 Cíle práce sice nebyly v Úvodu formulovány, z kontextu lze nicméně vyvodit, že se 

autorka rozhodla zabývat vnitřní politikou Heathova kabinetu v letech 1970-1974. Vlastnímu 

jádru práce je pak předřazena první část, ve které Rýgrová podala stručný nástin britské domácí 

politiky od druhé světové války do konce 60. let. Správně toto období charakterizuje jako éru 

konsensu hlavních politických stran v oblasti sociální a hospodářské politiky. Konstatuje také, že 

se tento model v průběhu 60. let vyčerpal. Zde by bylo bývalo vhodné věnovat pozornost alespoň 

evropským souvislostem krize britského modelu, protože druhá polovina 60. let přinesla rostoucí 

hospodářské problémy i v jiných zemích, např. v Německu. Přesto je pravda, že Británie trpěla 

dlouhodobě nižším růstem než klíčové kontinentální mocnosti. 

 Stěžejními částmi práce jsou druhá a třetí kapitola, ve kterých se autorka zabývá 

působením Heathova kabinetu. V úvodu krátce, nicméně výstižně charakterizuje osobnost 

ministerského předsedy, jako v podstatě bezbarvého technokrata, který byl jen málo ovlivněn 

ideologií. Přes později labouristy uměle vyvolaný mýtus „selsdonského muže“ je tak v podání 

Rýgrové Heath názorově velmi blízký postojům Harolda Wilsona. V jeho praktické politice pak 

autorka upozornila na neschopnost dosáhnout omezení vlivu odborů, které se postavily proti nové 

vládní legislativě. V souladu s konvenčním podáním spatřuje Rýgrová bod obratu, resp. odklonu 

od dosavadní proreformní politiky v podpoře poskytnuté v roce 1972 loděnicím Upper Clyde 

Shipbuilders. Vláda se tak vzdala svých deklarovaných zásad a ztratila část legitimity. S autorkou 



lze souhlasit, že po roce 1972 se postavení Heathovy vlády dále zhoršovalo, byť dvoje volby 

v roce 1974 nebyly přes probíhající ropnou krizi katastrofální prohrou. 

 Rýgrová předložila práci založenou na odborné literatuře a v mnohem menší míře na 

vydaných pramenech, které jsou dostupné na internetu. Dále využila memoáry některých 

klíčových osobností Heathova kabinetu. Metodologicky práce odpovídá nárokům kladeným na 

BP. Po stránce jazykové nemám k dílu závažnějších připomínek.       

  

Práci doporučuji k obhajobě.  
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