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Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Martin Dupal, 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 stran rkp.  

 

Martin Dupal si pro svoji diplomovou práci zvolil pouze zdánlivě tradiční a často 

opakované téma – analýzu působení Winstona S. Churchilla jako ministerského předsedy 

Velké Británie. „Vtip“ spočívá v tom, že se zaměřil na Churchillovo druhé premiérské 

období, tj. na léta 1951-1955, kdy stárnoucí státník stanul ještě jednou v čele kabinetu a kdy 

se pokoušel, seč mu rychle ubývající síly stačily, vést ostrovní stát v komplikovaném 

poválečném období. Takto vymezené téma je pro zpracování v diplomovém semináři mimo 

jakoukoli pochybnost vhodné, neboť dává badatelům mnohem více prostoru pro analýzu 

premiérova působení i pro jeho interpretaci, než kolik by bylo, kdyby se zaměřil na jeho 

politické vůdcovství v době druhé světové války. 

 

Pokud jde o strukturu práce, Martin Dupal ji pojal velmi tradičně, nepouštěl se do 

žádných metodologických experimentů, což mu nemám nijak za zlé, naopak. Jeho diplomka 

je rozdělena do šesti zčásti chronologických, zčásti tematicky pojatých kapitol. Po tradičním 

úvodu autor nejprve analyzoval Churchillovu cestu k moci (tj. k volbám z roku 1951), poté se 

věnoval zahraniční politice Velké Británie a rozpadu impéria a následně řešil vnitropolitické 

záležitosti, především Churchillův přístup k Welfare State, sociálnímu státu, jehož vznik byl 

hlavním výsledkem předchozích labouristických vlád Clementa Attleeho; neopomněl ani 

vnitrostranické záležitosti, včetně pokusu o odvolání šéfa strany atd.; poslední kapitola, 

příznačně nazvaná „Rezignace a smrt“, je stručným pojednáním o Churchillových posledních 

politických aktivitách a závěrečných letech života. 

 

Při hodnocení práce musím říci, že Martin Dupal pracoval svědomitě a poctivě. 

Prostudoval přitom některé vydané prameny i solidní množství odborné literatury; přirozeně 

nevyčerpal všechny možnosti, jež se nabízely, což ale mu ale nemohu s plnou odpovědností 

vytknout – množství textů k Churchillovu druhému premiérskému období je, třebaže zdaleka 

nedosahuje množství k letům 1940-1945, tak obrovské, že není v silách diplomanta obsáhnout 

byť jen jejich výraznější část; Martin Dupal zkrátka provedl relevantní heuristiku a na základě  
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vybraných pramenů a literatury následně pracoval. V tom problém tedy není. Osobně vidím 

„problém“ v tom, že je jeho práce velmi popisná, že místo skutečné analýzy spíše konstatuje, 

co, proč a jak se stalo. Právě popisnost a absence analýzy je tedy – podle mého názoru – 

hlavním nedostatkem Dupalovy diplomové práce. Po formální stránce je diplomka v zásadě 

v pořádku, třebaže se autor nevyvaroval občasných gramatických chyb, stylistických 

neobratností, nepřesností a nedůsledností v poznámkovém aparátu i – bohužel – občasných 

chyb faktografických.  

 

Komplexně vzato lze nicméně jednoznačně říci, že Dupalova diplomka splňuje 

nároky, jež jsou na tento typ práce na pražské Filozofické fakultě kladeny, a proto ji 

doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí. Současně navrhuji její hodnocení 

klasifikačním stupněm“ dobře“. 

 

  

 

V Praze, 3. září 2014 

  

 

 

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

 Ústav světových dějin FF UK v Praze 

  


