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 Posudek oponenta bakalářské práce 

 

Tomáš Vrňák, Margaret Thatcherová a její vztah vůči odborům, Ústav světových 

dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2015, 56 stran rkp. 

 

 Politika Margaret Thatcherové vzbuzuje mezi britskou společností neustálé 

kontroverze. Část společnosti její reformy hájí a tvrdí, že zachránila zemi z krize, druhá část 

pak reformy kritizuje a snaží se dokázat, že měly negativní dopad na britskou společnost. I 

z toho důvodu vznikla velká řada odborných monografií a studií, jež se obdobím vlády M. 

Thatcherové zabývají (nejnověji autorizovaná biografie Charlese Moora Margaret Thatcher. 

The Authorized Monography: From Grantham to the Falklands nebo kniha Richarda Vinena 

Thatcher’s Britain: The Politics and Social Upheaval of the 1980s). V českém prostředí bylo 

napsáno také několik monografií a studií, jež se věnovaly životu a působení této političky. 

Jedná se především o ty méně kritické hlasy na adresu bývalé premiérky (jde o práce Lenky 

Rovné, Hynka Fajmona nebo Lukáše Petříka). V rámci bakalářské práce není možné 

postihnout celou vládu této premiérky, proto se celkem logicky autor zaměřil na její vztah 

vůči odborovému hnutí. 

  

Cílem práce, jak uvádí Vrňák v úvodu, byla analýza vztahu Margaret Thatcherové 

k odborům, přičemž se autor snažil tento problém zařadit do obecného vývoje Velké Británie 

v osmdesátých letech. Jak dále píše, chtěl ukázat, jak aktivita odborového hnutí omezovala 

činnost vlády a ochromovala britské hospodářství, vyvrcholením „boje“ Thatcherové s odbory 

je pak podle něj hornická stávka v polovině osmdesátých let. 
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Struktura práce je logická. Autor postupuje od obecnějších kapitol ke konkrétním. 

První z nich se v krátkosti věnuje vývoji velké Británie a působení Margaret Thatcherové před 

rokem 1979 a formování politiky „thatcherismu“. Druhá kapitola je analýzou britského 

odborového hnutí. Jádrem práce jsou pak poslední tři kapitoly. Jedná se o kroky Thatcherové 

vůči odborovému hnutí v prvním volebním období, o analýzu hornické stávky a o období 

druhé poloviny osmdesátých let. 

 

Tomáš Vrňák pro svoji práci využil kromě sekundárních zdrojů i vydaných pramenů, 

které lze nalézt na internetu (jedná se především o web margaretthatcher.org a o dokumenty 

dostupné elektronické verzi prostřednictvím The National Archives). Jediná kritická 

poznámka, kterou k práci mám, se týká literatury a jde vlastně spíše o doporučení. Velmi 

zajímavé by bylo zařadit na začátek práce i debatu, jež se o krocích M. Thatcherové 

v historické obci vede (tj. odpůrci versus příznivci).  

 

Co se týče finálního hodnocení, myslím si, že se jedná o kvalitní bakalářskou práci, 

která splňuje všechny předpoklady pro tento typ kvalifikační práce, proto ji bez problémů 

doporučuji k obhajobě. Současně ji hodnotím klasifikačním stupněm výborně. 

 

V Praze 31. 8. 2015 

 

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 

Ústav světových dějin FF UK v Praze 

 


