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Posudek vedoucího bakalářské práce 

   

 Pavla Rýgrová, „State of Emergency“. Příspěvek k dějinám Velké Británie v první 

polovině 70. let 20. století, Ústav světových dějin, FF UK v Praze, Praha 2014, 68 stran 

rukopisu 

  

 Pavla Rýgrová si pro svoji bakalářskou práci v oboru Historie – Evropská studia 

zvolila analýzu jednoho z mnoha dramatických období britských vnitropolitických dějin 

druhé poloviny dvacátého století, konkrétně léta vlády konzervativního ministerského 

předsedy Edwarda Heathe v letech 1970-1974. Hned na úvod posudku bych rád řekl, že se 

jedná o velice dobře zvolené téma, neboť je jak časově jasně ohraničené, tak tematicky 

„sevřené“; proto se mi ke zpracování v rámci bakalářského semináře zdálo od počátku naší 

spolupráce nanejvýš vhodné. Výtečný výsledek, čímž poněkud předbíhám, tento můj 

předpoklad potvrdil.  

  

 Strukturu bakalářské práce Pavly Rýgrové pokládám za dobře promyšlenou, logickou 

a správnou. Po standardním úvodu, k němuž nemám co dodat, se autorka nejprve zaměřila na 

analýzu poválečných „let strádání“ (Austerity Years; 1945-1951), tj. na analýzu Attleeho vlád, 

sociálního státu a konsenzu, jenž byl – pokud jde o britský Welfare State, smíšenou 

ekonomiku atd. – dosažen, pro někoho možná překvapivě, mezi vládními labouristy a 

opozičními konzervativci. Třebaže se nejedná o vlastní téma práce, oceňuji, že se Pavla 

Rýgrová v dané problematice velmi dobře orientuje a zná relevantní odbornou literaturu. 

V dalších částech své bakalářky navíc díky tomu mohla k této kapitole přímo či nepřímo 

odkazovat, což pokládám rovněž za důležité. Druhá kapitola je věnována letům, kdy stál 

Edward Heath v čele stínového kabinetu, respektive prvním letům jeho vlády (1970-1972). 

Věcně vzato platí o této i o následující třetí kapitole, věnované Heathově vládě v letech 1972-

1974, totéž, co o té předchozí, „uvozovací“ – je napsaná na základě výtečné znalosti 

vybraných vydaných pramenů a rozsáhlé odborné literatury, analýza je kvalitní, dané závěry 

dobře vyargumentované. Autorka prokázala, že danou problematiku, k níž patří nejen znalosti 

historie, ale také (alespoň základů) ekonomie, velmi dobře zná, dokáže vystihnout podstatu 

věci, jde k jádru věci. Oceňuji i její analýzu samotného Edwarda Heathe, její závěry, pokud 

jde o tuto složitou osobnost, jsou přesné a trefné. Práci uzavírá kapitola zaměřená na opozici 

uvnitř Konzervativní strany. 
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Za důležité pokládám i to, že Pavla Rýgrová napsala bakalářskou práci, která je velice 

kvalitní nejen po stránce věcné či, jinak řečeno, odborné, ale také po stránce formální. Velmi 

rád konstatuji, že autorka umí psát, což nebývá u bakalářů vždycky zvykem; několik málo  

překlepů a stylistických neobratností nestojí za řeč. Také poznámkový aparát je v pořádku; 

autorka v něm mimo jiné prokázala, že zvládla historikovo „řemeslo“ tak, jak se 

v bakalářském studiu předpokládá. 

  

 Ze všech výše uvedených důvodů je, doufám, zřejmé, že bakalářku Pavly Rýgrové 

doporučuji k obhajobě. Po pečlivé rozvaze pak navrhuji její hodnocení klasifikačním stupněm 

„výborně“. 

  

  

  

V Praze, 3. září 2014 

   

 

 

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

 Ústav světových dějin FF UK v Praze 

  


