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 Bakalářská práce Jany Rolfové představuje české vědecké veřejnosti jedno z méně 

známých a velmi zajímavých témat novodobé britské historie – strategii, již londýnská vláda 

vyvinula, aby ochránila nejzranitelnější skupinu britské společnosti, děti, před německými 

leteckými nálety za druhé světové války. Autorka velmi podrobně chronologicky sleduje 

plány britské vlády již před vypuknutím druhé světové války, tedy již od dvacátých let a 

především během tzv. mnichovské krize, dále potom v jednotlivých fázích války; 

v posledních třech kapitolách se odklání od chronologické analýzy a soustřeďuje se na klíčové 

otázky související s evakuací dětí – na tzv. příjmové oblasti, na návrat dětí domů a na 

většinou zpětné reakce dětí a veřejnosti na evakuaci, jak se projevovaly v jejich pozdějších 

vzpomínkách. 

 

 Ačkoli nemohu autorku nepochválit za to, že se snažila problematiku vyložit co 

nejlépe i za to, že reagovala na řadu mých kritických připomínek vylepšením textu, je potřeba 

konstatovat, že výsledná práce má řadu chyb běžných u začínajících autorů. Rolfová 

zpracovává téma popisným způsobem, v textu nalezneme jen málo míst, které bychom mohli 

vnímat alespoň jako pokus o analýzu. Zdá se, jako by si autorka nedokázala položit otázku, 

stanovit problém, jejž by poté rozebrala. Ze sekundární literatury a z archivních pramenů 

vybírá fakta a příběhy, které přepisuje a vypráví. Zvláště patrné je to v posledních dvou 

kapitolách, které jsou převážně souborem faktů a nejrůznějších vzpomínkových citátů 

pamětníků. Autorka tyto citáty předkládá, ale nedokáže z nich vyvodit nějaký obecný závěr. 

Zvláště u práce s memoáry by jí prospělo zvládnutí metodologických postupů a zkušenost, jak 

s takovými materiály pracovat.   

 

 Jako problematické vidím také nedostatečné zvládnutí heuristické základny. Sama 

autorka v úvodu přiznává závislost na stěžejním díle o evakuaci dětí, knize R. M. Titmusse, 



což se v její bakalářské práci projevuje téměř na každé straně. Ostatní zdroje, včetně 

archivních dokumentů z londýnského archívu, jsou spíše doplňkové. Rolfová neprovádí 

analýzu archivních dokumentů, používá je spíše tak, aby doplnila informace přejímané 

z Titmussovy studie.  

 

 Navzdory výše zmíněným výtkám konstatuji, že Rolfová předložila k obhajobě 

slušnou práci k tématu, jemuž se česká historiografie dosud spíše vyhýbala. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o práci začínajícího autora, je třeba ocenit její snahu a poměrně slušné, 

byť popisné zpracování. Také formální a stylistická stránka Rolfové práce je na velmi dobré 

úrovni.  

 

 Bakalářská práce Jany Rolfové splňuje nároky na tento typ práce a jako takovou ji 

doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm velmi dobře. 
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