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 Posudek oponenta bakalářské práce 

 

 Rolfová, Jana, Evakuace britských dětí za druhé světové války, Filozofická 

fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav světových dějin, Praha 2014, 64 stran 

rukopisu. 

 

Jana Rolfová si zvolila pro svoji bakalářskou práci velmi zajímavé téma. Rozhodla se 

analyzovat evakuaci britských dětí za druhé světové války. Různé plány na evakuaci dětí 

vznikaly ve Velké Británii již před druhou světovou válkou. Během válečného konfliktu pak 

docházelo k jejich vystěhování do bezpečnějších oblastí. I když se britští autoři tomuto tématu 

docela věnovali, v českém prostředí nebylo toto téma ještě dostatečně zpracováno. Autorka se 

rozhodla toto téma zpracovat nejen ze sekundární literatury, ale využila i studia v The 

National Archives v Kew v Londýně. Je škoda, že v úvodu autorka neprovedla analýzu 

pramenů, které ve své práci použila, to samé platí o poměrně stručné informaci o použitých 

sekundárních zdrojích, i zde bych očekával, že Rolfová provede hlubší analýzu (autorka 

vlastně pouze uvedla tři nejdůležitější knihy, které se danou problematikou zabývají, z toho 

dílo R. M. Titmusse Problems of social policy vyšlo již v roce 1950).  

 

 Struktura bakalářské práce je logická. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První se 

z nich se poměrně rozsáhle věnuje plánům evakuace před druhou světovou válkou. Autorka 

správně píše, že myšlenka na evakuaci obyvatelstva se objevila již v době první světové 

války. První konkrétní plány pak vznikly v polovině dvacátých let 20. století, hlavní aktivita 

v této problematice přišla ale až o desetiletí později. Další kapitola je jádrem bakalářské 

práce, protože se věnuje jednotlivým etapám evakuace dětí během války. Třetí kapitola se 
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věnuje příjmovým oblastem a obecně fungování ubytování dětí v těchto místech. Tato kratší 

kapitola je právě založena především na studiu v archivu v Kew. Čtvrtá kapitola se zaměřuje 

na návrat evakuovaných dětí domu a poslední, pátá, kapitola na reakci dětí, rodičů a veřejnosti 

na evakuaci. 

  

Co se týče finálního hodnocení, myslím si, že autorka napsala kvalitní bakalářskou 

práci, přesto bych měl jednu důležitou kritickou poznámku. V některých pasážích autorka až 

příliš spoléhá právě na tři v úvodu uvedené práce a je škoda, že mnohem více nevyužila svého 

studia archivních materiálů. Bakalářská práce Jany Rolfové splňuje všechny požadavky 

kladené na tento typ kvalifikační práce, proto ji doporučuji k obhajobě. Vzhledem k výše 

uvedeným kritickým připomínkám ji hodnotím klasifikačním stupněm velmi dobře. 

 

  

V Praze 4. 9. 2014 

 

 

 PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 

 Ústav světových dějin FF UK v Praze 

  


