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Zuzana Šimonová, Rasové nepokoje ve Velké Británii na konci 50. let 20. století, 

Bakalářská práce, Ústav světových dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 

v Praze, Praha 2014, 52 stran rkp. a přílohy 

 

Zuzana Šimonová si pro svoji bakalářskou práci zvolila velmi zajímavé a nosné téma, 

a sice analýzu rasových nepokojů ve Velké Británii na konci padesátých let minulého století. 

Za výběr tématu ji velmi chválím nejen proto, že se tehdy jednalo o velmi důležité události 

z pohledu samotných Britů a vývoje britské společnosti a že přímo o tom v české odborné 

literatuře není doposud pojednáno (s částečnou výjimkou diplomové práce Michaely 

Simonové, jež vznikla v mém diplomovém semináři, ale jež se nicméně zabývala postavením 

přistěhovalců v Británii po druhé světové válce obecně a tématiky rasových nepokojů se 

„dotkla“ pouze okrajově), nýbrž také proto, že je to téma maximálně aktuální až dodnes, byť 

nepokoje, k nimž v britské metropoli i v dalších (nejen) britských městech v posledních letech 

došlo, respektive stále dochází, nemají výlučně, nýbrž pouze „také“ rasový podtext a rasovou 

motivaci. 

 

Ke struktuře a koncepci práce, rozdělené jednoduše do čtyř základních kapitol a 

několika podkapitol, nemám žádné připomínky, neboť jsou dobře promyšlené a logické. Po 

úvodu, jenž obsahuje tradiční rozbor pramenů a literatury, s nimiž autorka pracovala, 

následují první dvě kapitoly, věnované imigraci přistěhovalců do Británie po druhé světové 

válce a vztahům mezi většinovou společností a karibskými přistěhovalci. Autorka v nich 

solidně zrekapitulovala, co nastudovala v odborné literatuře, přičemž vystihla, což je důležité, 

to podstatné. Jádro bakalářky tvoří třetí a čtvrtá kapitola, ve kterých Zuzana Šimonová 

analyzovala samotné nepokoje a jejich důsledky. Také tato část práce je do jisté míry popisná, 

autorka nicméně prokázala velmi dobrou znalost zvolené problematiky, solidní orientaci 

v odborné literatuře, schopnost vystihnout hlavní problém či ilustrovat obecnější fenomén na 

konkrétním, zdánlivě marginálním či bezvýznamném příkladu.  

 

Poznámkový aparát je poměrně bohatý, a odráží tak autorčinu znalost zejména 

odborné literatury, o níž jsem již psal výše. Pokud jde o formální stránku práce, bakalářka 

Zuzany Šimonové je napsaná solidním jazykem, vcelku dobře se čte, autorka se vesměs 

vyvarovala lapsů, jež bývají s bakalářskými pracemi čas od času spojeny (gramatické chyby a 

stylistické neobratnosti). 
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Ze všech výše uvedených důvodů jasně vyplývá, že bakalářskou práci Zuzany 

Šimonové doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí a navrhuji její hodnocení 

klasifikačním stupněm „velmi dobře“. V případě vydařené obhajoby jsem bez ochoten 

akceptovat i konečnou klasifikaci „výborně“. 

 

 

 

V Praze, 3. září 2014 

 

 

 

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

Ústav světových dějin FF UK v Praze 

 


