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Oponentský posudek diplomové práce 

 

DUPAL, Martin, Na vrcholu, či za zenitem moci? K působení Winstona S. Churchilla 

jako ministerského předsedy Velké Británie v letech 1951–1955, Diplomová práce, Ústav 

světových dějin FF UK v Praze, Praha 2014, 73 s. rkp. 

 

Předložená diplomová práce Martina Dupala představuje analýzu působení Winstona 

Churchilla v letech 1951–1955, kdy zastával pozici ministerského předsedy Velké Británie. 

Dupalova práce prezentuje svým rozsahem a zaměřením zajímavou studii o britské domácí a 

zahraniční politice v období, kdy Britské impérium (respektive Britské společenství národů – 

Commonwealth) muselo čelit dekolonizačním tendencím kolonií a jiných závislých území a 

kdy se Velká Británie musela vyrovnat se slábnoucím velmocenským postavením v bipolárním 

světě. Martin Dupal dle mého názoru předložil po odborné stránce vcelku zdařilou práci. 

 

Diplomová práce Martina Dupala je přehledně rozdělena do šesti kapitol, následné 

členění do patnácti podkapitol však považuji za nepříliš šťastný krok, který s ohledem na 66 

stran textu nadměrně člení práci; v některých případech mají podkapitoly pouhé dvě strany. 

V úvodu Dupal analyzuje použité metodologické postupy, bibliografii a vydané prameny, jež 

použil při své práci. Autor postupoval chronologicky, a proto se první kapitola zaměřuje na 

okolnosti, díky nimž se sir Winston stal opět ministerským předsedou Velké Británie v roce 

1951. V dalších čtyřech kapitolách tematicky analyzuje Churchillovo premiérské období. 

Největší pozornost věnuje probíhající Studené válce, problematice „zvláštních“ britsko-

amerických vztahů, britskému postoji k počáteční fázi evropské integrace, selektivně 

dekolonizací Britského impéria, sociálním plánům konzervativního kabinetu a jeho vlivu na 

vnitřní strukturu Konzervativní strany. V závěru Martin Dupal hodnotí vytyčené cíle práce a 

dochází k jejich logickému zhodnocení. 
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Stylistická a jazyková stránka práce Martina Dupala je na slušné úrovně, ačkoli se v ní 

vyskytují občasné překlepy a chyby při psaní velkých písmen (s. 15 „Státě Maine“ správně 

„státě Maine“; s. 38 „britského impéria“ správně „Britského impéria“ aj.) a faktografické 

chyby (s. 14 lord Soames nebyl britským guvernérem Rhodésie, protože tento koloniální útvar 

již několik desítek let neexistoval, ale guvernérem Jižní Rhodésie; s. 36 korunovace královny 

Alžběty II. neproběhla v roce 1952, ale v roce 1953). Dupal často postupoval velmi důsledně 

a u většiny britských představitelů uvádí i jejich šlechtické tituly. Osobně bych však 

doporučoval spíše psát (s. 13) „Richardu Austenu Butlerovi, baronu Butlerovi ze Saffron 

Waldenu“ než „Richardu Austenu Butlerovi (baronu ze Saffron Walden)“. V případě britských 

ministerských postů je vhodnější používat v češtině častější přepis ministr pro kolonie než 

doslovný překlad z angličtiny státní tajemník pro kolonie (s. 46).  

 

Další nedostatek tkví v tom, že autor zejména v bibliografických odkazech 

v poznámkách pod čarou chybuje v používání rozdělovníku a pomlčky, že plně neporozuměl 

používání zkratky „c. d.“ (citované dílo) a nezřídka zapomíná uvádět datum náhledu u 

internetových zdrojů. Biografické medailonky osob v poznámkách pod čarou jsou jistě 

v případě málo známých politiků velmi užitečné, přesto soudím, že v případě ministerských 

předsedů a prezidentů jsou nadbytečné (s. 9). Z hlediska stylistiky nepůsobí příliš šťastně fakt, 

že se v některých pasážích nadmíru za sebou opakují slovní spojení, aniž by se Dupal pokoušel 

využít pro češtinu bohaté zásoby synonym či jiných opisných tvarů (s. 11, 36, 41 aj.); 

v některých případech se autor vyjadřuje neobratně až nelogicky (s. 21, 39 aj.). Důvod, proč 

Dupal některé odstavce odděloval mezerou a jiné nikoli, mi zůstal skryt. Za nemalý nedostatek 

považuji taktéž skutečnost, že Dupal v úvodu správně charakterizoval edici korespondence 

mezi Churchillem a Eisenhowerem jako vydaný pramen, ale již ji v seznamu použité literatury 

chybně řadí mezi odborné publikace. 

 

Za hlavní slabinu práce považuji fakt, že Dupal v některých částech práce postupoval 

přespříliš chronologicky, a proto má text spíše kompilační než analytický charakter. 

Domnívám se, že v případě třetí a čtvrté kapitoly jsou selektivně zvolená fakta jen seřazena za 
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sebou a nejsou nijak z komplexního úhlu pohledu zanalyzována. Náznak hlubšího zamyšlení 

nad problematikou lze nalézt u druhé kapitoly.  

 

Vzhledem k tomu, že předložená diplomová práce dosahuje slušné úrovně a že splňuje 

všechny požadavky, kladené na tento typ studentské kvalifikační práce, navrhuji hodnocení 

dobře. 

 

 V Praze, 3. září 2014 

  

 

PhDr. Jaroslav Valkoun 

 Ústav světových dějin FF UK v Praze 

 


