
                                

 

 

 

 

 

 

Ústav světových dějin 

 
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 

 
Tel.: (+420) 221 619 203 
Fax: (+420) 221 619 385 
Mobil: (+420) 724 059 752 

 
jaroslav.valkoun@ff.cuni.cz 
http://usd.ff.cuni.cz 
makovar@atlas.cz 

   
 

1 

 

 Posudek školitele bakalářské práce 

 

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

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav světových dějin, Praha 2014, 52 

stran rukopisu + přílohy. 

 

Po druhé světové válce docházelo ve Velké Británii k poměrně rozsáhlé imigraci 

z oblastí tzv. Nového Commonwealthu. V první fázi se jednalo o přistěhovalce především ze 

Západní Indie, ve druhé pak o obyvatele bývalé Britské Indie. Díky těmto vlnám imigrace se 

Velká Británie postupně měnila, což bylo zpočátku patrné převážně ve velkých městech. 

V padesátých letech 20. století došlo k rasovým nepokojům, které měly vliv na politiku Velké 

Británie s ohledem na další možnosti přistěhovalectví. Jedná se o téma, kterému bylo ve 

Velké Británii věnováno poměrně dost pozornosti, v našem prostředí se však historikové této 

problematice dosud příliš nevěnovali (jako výjimku bych uvedl diplomovou práci Michaely 

Simonové, která se ale zabývala spíše druhou vlnou imigrace). Zuzana Šimonová se rozhodla 

analyzovat především příčiny, průběh a důsledky rasových nepokojů v průběhu padesátých let 

20. století. 

 

Struktura bakalářské práce Zuzany Šimonové je logická. V úvodu autorka poměrně 

důkladně zhodnotila sekundární literaturu k analyzovanému tématu. Celá práce je pak 

rozdělena do čtyř hlavních kapitol. Kapitola nazvaná „Imigrace do Velké Británie po druhé 

světové válce“ je pouze jakýmsi uvedením do problematiky. Velmi důležitou částí práce je 

následující kapitola, jež se věnuje vztahům mezi většinovou společností a karibskými 

přistěhovalci. V další kapitole, jež tvoří vlastní jádro práce, se autorka věnuje 
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nepokojům v Nottinghamu a Notting Hillu v roce 1958. Poslední část práce analyzuje dopady 

nepokojů, Šimová si všímá reakce britské společnosti i dopadu nepokojů na karibskou 

komunitu. 

 

Co se týče finálního hodnocení, autorka pracovala na bakalářskou práci s poměrně 

rozsáhlým seznamem sekundární literatury, je škoda, že v některých částech nepoužila více 

primárních zdrojů. Šimonové bych také vytkl, že některé části práce jsou možná až příliš 

popisné a že by si zasloužily více analytický přístup. I přes tyto nedostatky si myslím, že se 

jedná o poměrně kvalitní bakalářskou práci. Bakalářská práce Zuzany Šimonové splňuje 

všechny požadavky kladené na tento typ kvalifikační práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

Práci hodnotím mezi stupněm výborně a velmi dobře, přičemž výsledná známka bude 

záviset na obhajobě práce. 

 

V Praze, 4. 9. 2014 

 

 

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 

Ústav světových dějin FF UK v Praze 

  


