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Posudek vedoucího bakalářské práce  

 

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

dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2015, 56 stran rkp. 

 

Tomáš Vrňák si pro svoji bakalářskou práci zvolil atraktivní a zároveň poměrně 

frekventované téma z britských politických dějin druhé poloviny dvacátého století; konkrétně 

jde o analýzu přístupu britské konzervativní premiérky Margaret Thatcherové a její vlády vůči 

odborářským centrálám. Volba tématu je o to důležitější, že právě na přístupu k odborům se 

do značné míry formoval, respektive profiloval fenomén zvaný „thatcherismus“, jehož 

výkladu, interpretacím a reinterpretacím se v posledních dvou desetiletích věnovalo velké 

množství historiků nejen z Velké Británie, ale i z ostatních částí světa, mimo jiné i z České 

republiky (Lukáš Petřík, Hynek Fajmon, Lenka Rovná a další). Fakt, že se na dílčí aspekt 

vlády „železné lady“ pokusil nově nahlédnout rovněž příslušník nejmladší generace historiků, 

proto velmi vítám.  

 

Vrňákova práce má dobře promyšlenou a logicky propracovanou strukturu. V zásadě 

vítám skutečnost, že se autor v práci vyvaroval různých metodologických experimentů a 

postupoval zčásti chronologicky, zčásti tematicky. Zatímco v první kapitole stručně a, pravda, 

poněkud popisně, shrnul vývoj ostrovního státu a politickou kariéru Thatcherové do roku 

1979, v následujících kapitolách pak pojednal o britském odborovém hnutí a konečně – což 

bylo jádro jeho práce – o konfliktu mezi odbory a ministerskou předsedkyní, včetně známé 

hornické stávky.  
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Vrňák ve své práci vycházel jak ze studia vydaných pramenů, tak ze studia 

elektronických dokumentů z The National Archives, London-Kew, což kvituji s povděkem, 

stejně jako množství prostudovaných textů – odborné literatury. V tomto ohledu by bylo 

možno autorův výběr studií a monografií přirozeně doplnit, problematika týkající se 

thatcherismu je totiž nesmírně rozsáhlá. Pro potřeby bakalářské práce je však Vrňákův výběr 

zcela dostačující. Hlavním cílem bakalářky je ostatně prokázat schopnost interpretovat 

prameny, závěry z odborné literatury, konfrontovat je s vlastními poznatky a úvahami. 

V tomto ohledu Tomáš Vrňák prokázal velmi dobré schopnosti, především schopnost odlišit 

zásadní od marginálního a zároveň ilustrovat na zdánlivých detailech, drobnostech události či 

fenomény, mající obecnější platnost.  

 

Závěry, ke kterým Tomáš Vrňák dospěl, jsou bez závažnějších výhrad a připomínek 

akceptovatelné. Také po formální stránce jeho práce splňuje ve všech ohledech požadované 

standardy. Drobné stylistické neobratnosti, překlepy a chyby na mém pozitivním hodnocení 

nemohou nic změnit. 

 

Ze všech výše uvedených důvodů je, myslím, zcela zjevné, že bakalářskou práci 

Tomáše Vrňáka doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení klasifikačním stupněm 

„výborně“. 

 

V Praze, 31. srpna 2015  

 

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

Ústav světových dějin FF UK v Praze     


