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Práci předložil(a) student(ka):  Lucie Mudráková
Název práce:  Britská společnost ve 30. letech 20. století
Vedoucí práce (u externích oponentů uveďte též adresu a funkci ve firmě): Alice Tihelková	

1. CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn): Cílem práce byla analýza vybraných aspektů britské společnosti 30. let 20. století. Tento cíl byl beze zbytku splněn.

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh apod.):   Ve své práci si autorka vytkla ambiciózní cíl postihnout hlavní rysy britské společnosti 30. let a zároveň nalézt odpověď na otázku, zda tato dekáda britských dějin byla problémovým obdobím plným chaosu a nejistot, nebo zda v ní lze vystopovat pozitivní trendy a zlepšení oproti předchozím obdobím. Po odpovědi na tuto otázku pátrala nejen v autoritativní sekundární literatuře (z drtivé části anglické provenience), nýbrž i v některých literárně-publicistických dílech (např. The Road to Wigan Pier George Orwella nebo English Journey J.B. Priestleyho). První část práce přináší všeobecný přehled předválečného období; v dalších částech se pak autorka věnuje zvoleným dílčím tématům (nezaměstnanost, bydlení,  konzumerismus, role médií, třídní rozvrstvení, vliv společenských událostí na vznik extremismu, atd.).

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, přehlednost
členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.):  Práce je na jazykově vyspělé úrovni; autorka píše kultivovaně
a bez chyb. Členění práce je přehledné, grafická úprava adekvátní. Přílohová část obsahuje jeden dokument (mapku
Británie znázorňující distribuci nezaměstnanosti během 30. let). Příloh snad mohlo být více, avšak autorka se
rozhodla ponechat tuto možnost nevyužitou.

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, originalita myšlenek apod.): Autorka prokázala schopnost pracovat se širokým záběrem historické literatury i utvářet vlastní závěry. Jako kladné aspekty 30. let hodnotí zejména zlepšení materiálních podmínek řady (nikoli však všech) pracujících vlivem větší dostupnosti spotřebního zboží a odolnost převážné části britské společnosti vůči extremismu. Zároveň však poukazuje na méně pozitivní dopad konzumerismu, zejména v podobě amerikanizace společnosti, která byla doprovázena strachem ze ztráty tradičních hodnot a mohla tedy částečně přispět k přimknutí se části společnosti k extremistickým skupinám. Velmi propracovaná je i kapitola pojednávající o nezaměstnanosti a sociálních problémech způsobených hospodářskou krizí, která je oživena postřehy z děl dvou brilantních pozorovatelů předválečné Británie, Orwella a Priestleyho. Celkově jde o vyzrálý a vyvážený příspěvek k britským novodobým dějinám.

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):

1. Objevila jste při studiu monografií k meziválečné historii Británie nějaká zásadní rozdíly v tom, jak jednotlivé publikace hodnotí společenský vývoj a jeho příčiny v tomto období? Pokud ano, můžete uvést nějaký příklad?

2. Mohla byste se pokusit formulovat, jakým způsobem společenské jevy 30. let přispěly k dalšímu vývoji Británie, zejména v letech následujících po 2. světové válce?

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
	(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): výborně
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