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Anotace 

Práce se zaměřuje na problematiku vývoje vztahů mezi Velkou Británií a jejími 

domínii v období kolem první světové války. Předmětem zájmu je válečná instituce 

Imperiálního válečného kabinetu. Celosvětový konflikt přinesl řadu změn, které měly vliv i 

na Britské impérium a postavení jeho jednotlivých částí v něm. Práce začíná obdobím před 

první světovou válkou, kdy se zaměříme na situaci v jednotlivých dominiích a koloniích 

Britského impéria a také na to, jaký měly přístup ke konstitucionálnímu uspořádání impéria. 

Zmíníme i koloniální konference, které v tomto období proběhly.  

 V další části práce popisuje období první světové války a změny, jakými v jejím 

průběhu impérium procházelo. Následně přiblížíme i koloniální a imperiální konference, 

které v té době proběhly. Zaměříme se pak především na instituci Imperiálního válečného 

kabinetu, jeho vývoj a předchůdce a také na jednání, která v něm probíhala. Následně se 

podíváme na období těsně po konci první světové války a na změny, které dominiím 

přineslo, stejně tak jako na imperiální konference nedlouho po válce. V samotném závěru si 

pak odpovíme na naše výzkumné otázky a ukážeme si, zda byl Imperiální válečný kabinet 

důležitým mezníkem ve vývoji vztahů uvnitř Britského impéria.  

 

Annotation 

 The Paper focuses on the problematic of Evolution of Relationship between Great 

Britain and its dominions around the time of the First World War. The Subject of interest is 

a war institution of Imperial War Cabinet. Worldwide Conflict brought numerous changes, 

some of which have had an effect of British Empire and position of its parts. Paper starts 

with an era before the beggining of the First World War where it focuses on the situation in 

various dominions and colonies of the British Empire and also on their view of the 

constitutional order of the Empire. We will also mention colonial conferences at the time. 

 In the next part of the Paper we will describe the era of First World War and the 

changes in the Empire. Furthermore, we will describe colonial and imperial conferences that 

took place at this time. Main focus will be on the institution of Imperial War Cabinet, its 

evolution and predecessors, as well as discussions that took place in it. After that we will 

look at the era soon after the end of the Great War and the changes it brought to the 

dominions, as well as imperial conferences that took place not too long after the war. In the 

end we will answer our Research Questions and we will decide, whether the Imperial War 



 

 

 

Cabinet was an important milestone in the evolution of Relationships inside British Empire. 
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1. Úvod 
Téma své bakalářské práce jsem si vybral z několika důvodů. V prvé řadě mě  osobně 

zajímá období první světové války a její dopady na Britské impérium a změny ve struktuře 

jeho uspořádání, zejména ve vztahu ke koloniím a dominiím. Změny a vývoj ve vztazích 

Velké Británie a jejích kolonií a dominií v důsledku dění první světové války mohly vést 

k následnému většímu osamostatňování koloniálních zemí a v dlouhodobém důsledku 

nepochybně ovlivnily vývoj a povahu dekolonizace v následujících dekádách. Za zmínku 

stojí například 14 bodů amerického prezidenta Woodrowa Wilsona, na jejichž základě se 

mnoho národů po válce i během ní dovolávalo nezávislosti nebo větší míry autonomie. 1 

 

Dalším důvodem výběru tohoto tématu je fakt, že se jedná o bezprecedentní zlom ve 

vývoji ve vztahu ke koloniím a zahraniční politice Velké Británie. Po dlouhé době, kdy 

kolonie byly pod direktivou silné centrální moci, došlo k tomuto zlomu ve vztahu ke 

koloniím a jejich vnímání ze strany Velké Británie. Mnoho současníků dokonce zastávalo 

názor, že Britské společenství (British Commonwealth) je jakousi obdobou živoucího 

organismu, který má větší schopnost přizpůsobit se novým vnitřním i vnějším faktorům lépe, 

než jiná impéria svázaná rigidními pravidly.2 Je také pravděpodobné, že k tomuto vývoji 

bylo třeba tlaků vážné válečné situace Velké Británie, která pro své válečné plány 

potřebovala větší míru zapojení svých koloniálních území, a tudíž později musela koloniím 

přiznat také větší míru na rozhodovacích procesech.  

 

K tomuto vývoji neméně přispěl také fakt, že neexistovaly žádné konstitucionální či 

zákonné překážky, které by bránily vývoji „organismu“ Britského společenství. Jednalo se 

tak o vývoj sice pomalý, avšak takový, který by se dal považovat za přirozený. Kritici 

konstitucionálního vývoje Britského impéria však často upozorňovali na fakt, že například 

dominiální status nebyl nikde definován nebo jinak kodifikován, což s sebou neslo řadu 

problémů.3 Teoretikové imperialismu pak zašli ještě o kus dál, když tvrdili, že odchod 

třinácti severoamerických kolonií, historicky velká rána Britskému impériu, dokazovala, že 

příliš striktní zákony neumožňují efektivně vzdorovat neočekávaným výzvám a problémům, 

které mohou v koloniích a dominiích nastat.4 

 

Na základě toho je ještě více vidět fakt, že žádnou část historie Britského 

společenství národů nelze vnímat jen z pohledu názorů mateřské země či naopak z pohledu 

zámořských teritorií. Dominiální status pak, ačkoliv nekodifikovaný, přinášel 

samosprávným koloniím jakousi nevelkou míru svobody v rozhodování o místních 

záležitostech, dominia stále neměla příliš velký vliv na směřování impéria jako celku, jelikož 

jejich zástupci nezasedali ve Westminsteru a nepodíleli se ani na chodu britských 

ministerstev, včetně ministerstva pro kolonie. Časem tak zástupci dominií nabyli dojmu, že 

                                                           
1 President Woodrow Wilson's 14 Points, 1918. In: Ourdocuments.gov [online]. Washington D. C.: A National 

Initiative on American History, Civics, and Service, 8. 1. 1918 [cit. 2019-03-10]. Dostupné z: 

https://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=false&doc=62#  
2 HALL, H. Duncan, 1971. Commonwealth: a history of the British Commonwealth of Nations. New York: 

Van Nostrand Reinhold. ISBN 04-420-2201-8. 
3 VALKOUN, Jaroslav, 2015. Na cestě k Westminsterskému statutu: Velká Británie, dominia a proměna 

Britského impéria v letech 1907-1931. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. S. 7. ISBN 978-80-7308-

557-5. 
4 BARING, Evelyn, 1913. Political and Literary Essays, 1908-1913. London: Cambridge University Press. S. 

22. ISBN 9780511783203. 

https://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=false&doc=62


 

 

3 

takováto situace není uspokojivá.5 Došlo tak k zesílení jejich snah o větší míru podílení se 

na chodu impéria. Tato snaha pak mnohonásobně získala na síle právě s vypuknutím první 

světové války (v té době nazývané Velkou válkou) a následným vznikem Imperiálního 

válečného kabinetu.  

 

Samotný konec první světové války pak představoval počátek zcela nového období 

v dějinách Britského impéria, které se posléze přetransformovalo v regulérní mezinárodní 

společenství, což vedlo k nárůstu významu zámořských autonomních celků. Commonwealth 

pak na jednu stranu nadále symbolizoval jednotu, na stranu druhou však došlo i k uvolnění 

doposud úzké vazby mezi anglicky mluvícím obyvatelstvem v zámoří a mateřskou zemí, 

trvající po dvě staletí, což v konečném důsledku vedlo v některých zemích k emancipaci a 

touze po nezávislosti na Británii. Jednalo se tak o ambivalentní proces.6 

 

Období první světové války jako takové má pak dalekosáhlé důsledky pro následné 

světové uspořádání a vývoj, z nichž některé přímo vedly k dalším konfliktům v průběhu 20. 

století, přispěly k dekolonizaci a některé dokonce ovlivňují aktuální politickou situaci i 

v dnešní době. Jedním z nejviditelnějších případů je poválečná Sykosova-Picotova dohoda, 

které rozdělila sféry vlivu v oblasti Blízkého východu, na jejichž základě později vznikly 

tamní státy s hranicemi, které nerespektovaly etnická ani náboženská specifika regionu. 

Zrušení této dohody dokonce vyhlásil samozvaný Islámský stát v Iráku a Levantě (ISIL) za 

jeden ze svých hlavních cílů. Prohlásil to jak vůdce Islámského státu Abu Bakr Al-Baghdadi 

ve svém projevu ve Velké mešitě Al-Nuri v Mosulu v roce 2014, tak byl tento záměr 

zveřejněn v propagandistickém videu nazvaném „Konec Sykese-Picota“ („The end of Sykes-

Picot“).7 

 

Na úvod je také ještě dobré zmínit, že v průběhu let existovala řada označení pro toto 

uskupení, od Britského impéria (British Empire), přes Britské společenství (British 

Commonwealth) až po květnatější variantu Britského společenství národů (British 

Commonwealth of Nations). Vývoji těchto označení, kdo je užíval a jaké problémy s nimi 

byly spjaty, se věnuji v samostatné kapitole, stejně tak jako vymezení pojmů jako je 

například dominium. Tyto otázky mě také samotného zajímaly a zejména díky mému zájmu 

o období první světové války a jejích následků jsem si proto vybral toto téma pro svou 

bakalářskou práci.  

 

1.1 Metodologie 
 

V práci bude uplatněna metoda komparativní analýzy pro některá dominia a kolonie 

Britského Impéria (Kanada, Jižní Afrika, Austrálie, Nový Zéland a Newfoundland) a také 

samotné Velké Británie. Zmíněn bude i speciální případ Indie, která dlouho nebyla 

považována ani za kolonii, ani za dominium. Práce se zaměří na porovnání těchto zemí 

                                                           
5 VALKOUN, Jaroslav, 2015. Na cestě k Westminsterskému statutu: Velká Británie, dominia a proměna 

Britského impéria v letech 1907-1931. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. S. 8. ISBN 978-80-7308-

557-5. 
6 Tamtéž, S. 8. 
7 TRAN, Mark a Matthew WEAVER, 2014. Isis announces Islamic caliphate in area straddling Iraq and 

Syria. In: The Guardian [online]. London: The Guardian, 30. 6. 2014 [cit. 2019-03-13]. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/world/2014/jun/30/isis-announces-islamic-caliphate-iraq-syria  

https://www.theguardian.com/world/2014/jun/30/isis-announces-islamic-caliphate-iraq-syria
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v době před vznikem Imperiálního válečného kabinetu s dobou po jeho vzniku z hlediska 

několika kritérií. Zaměříme se například na to, jak zasáhly tyto země do válečné snahy 

Britského impéria či jestli a jak se změnil jejich vztah k Velké Británii po zřízení 

Imperiálního válečného kabinetu. Pozorovat budeme také to, proč Imperiální válečný 

kabinet vznikl a jak v něm probíhaly různá jednání. Podíváme se také na to, jestli mezi 

danými zeměmi panovala v probíraných tématech shoda či nikoliv a proč tomu tak bylo.  

V neposlední řadě se také zaměříme na to, jak si dané země vydobyly větší práva a 

nezávislost, proč k tomu došlo a také jaká byla nakonec jejich role na mírové konferenci 

v závěru války. Zaměříme se také na důvody pro samotný vznik Imperiálního válečného 

kabinetu a na to, jaké byly jeho úkoly a pravomoci.  

 

Tyto změny ve vztazích dominií a Velké Británie budou sledovány pro období před 

válkou, z počátku války před zřízením Imperiálního válečného kabinetu a průběhem 

Imperiálních koloniálních konferencí během války a v neposlední řadě v období po zřízení 

Imperiálního válečného kabinetu, tedy v průběhu roku 1917 a roce 1918. Pro náš výzkum 

bude využito i změn a událostí týkajících se obsahu této práce i chvíli po ukončení první 

světové války, stejně tak jako následných imperiálních koloniálních konferencí.  

 

V rámci této bakalářské práce byly stanoveny následující výzkumné otázky:  

1. Byl Imperiální válečný kabinet významným faktorem ve vývoji vztahů mezi 

Velkou Británií a jejími dominii a koloniemi? 

a. Pokud ano, byl Imperiální válečný kabinet nápomocný pří získávání větší 

autonomie pro dominia a kolonie a případně čím? 

b. Změnilo zřízení Imperiálního válečného kabinetu pohled jednotlivých 

dominií a kolonií na konstitucionální uskupení Britského impéria? 

2. Panovala při jednáních v Imperiálním válečném kabinetu mezi jednotlivými 

koloniemi (dominii) shoda či spíše naopak?  

a. V jakých tématech tomu tak nejčastěji bylo?  

b. Spolupracovala jednotlivá dominia při prosazování jednotlivých zájmů a 

snah o větší míru autonomie či změnu jejich statutu? 

 

Co se týče struktury práce, v první kapitole si definujeme klíčové pojmy pro tuto 

práci jako například, co se vlastně skrývá pod pojmy jako dominium, kolonie nebo 

protektorát. Představíme si také hlavní směry a pohledy na směřování Britského impéria, 

jako byl například rozpor mezi autonomistickým a federalistickým přístupem a i na to, kdo 

jaký z nich prosazoval. Dále se podíváme na to, jak se samotný statut dominia vyvíjel a kdy 

vůbec první dominium vzniklo. Zmíníme i výrazné změny ve vývoji statutu dominia, jako 

například změny s vývojem statutu Irska v rámci impéria. V souvislosti s přístupy 

k federalizaci Britského společenství se podíváme i na změny vnímání pojmu impérium 

v souvislosti například s búrskou válkou.  

 

 Dále si v této kapitole také stanovíme dominia a kolonie, které budou předmětem 

našeho zájmu. Představíme si stručnou historii a charakteristiku těchto zemí, ze které 

vyplývají některá specifika vztahu těchto kolonií k Velké Británii, stejně tak, jako si 

přiblížíme jednotlivé pohledy na konstitucionální i další uspořádání Britského impéria. 

Podíváme se také na to, čeho chtěly jednotlivá dominia dosáhnout a zda v těchto snahách 

byly osamoceny, či tzv. táhly za jeden provaz. Zaměříme se také na jednotlivé země a 

hlediska jejich vztahu k Velké Británii před vznikem Imperiálního válečného kabinetu.  
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V další kapitole se krátce podíváme na období začátku 20. století, tedy ještě před 

začátkem tzv. Velké války. Popíšeme krátce situaci ve světě a zaměříme se také na koloniální 

konference, které v té době probíhaly. Zmíněny budou i změny statutu dominií chvíli před 

začátkem války, například v roce 1907 v souvislosti s Novým Zélandem a Austrálií. 

Přiblížíme si také přístup ze strany dominii ke Commonwealthu a impériu v tomto období. 

Podíváme se také na instituce, které přispěly ke vzniku pozdějšího Imperiálního válečného 

kabinetu, jako byl například Výbor imperiální obrany. Věnovat se budeme také imperiálním 

konferencím, které v tomto období proběhly.  

 

Další kapitola této práce se bude věnovat období v průběhu první světové války. 

Bude se jednat o jednu z hlavních kapitol této práce, jelikož středobod našeho zájmu, tedy 

Imperiální válečný kabinet, vznikl právě v souvislosti s válkou. Zaměříme se například na 

to, jak dané země zasáhly do válečné snahy Velké Británie nebo jaký byl jejich vztah 

k mateřské zemi. Věnovat se budeme také tomu, jak si tyto země postupně vydobyly větší 

míru nezávislosti či jak se podílely na celkové válečné snaze Britského impéria. 

V následující části si mimo jiné představíme, co to vlastně byl Imperiální válečný kabinet, 

proč a za jakých okolností vznikl, a jaké byly jeho úkoly a pravomoci. Podíváme se také na 

to, jak probíhala jednání a ve kterých bodech byla shoda nebo naopak rozkol, a proč tomu 

tak bylo. Pozornost budeme věnovat také Imperiálním koloniálním konferencím, které se 

také v tomto období konaly.  

 

Následovat bude kapitola obsahující rozbor období po skončení první světové války, 

kde se zaměříme na změny v postavení kolonií a dominií, následnou konstitucionální 

diskuzi, roli dominií a kolonií ve Versaillských mírových jednáních a také se podíváme na 

imperiální konference konané po válce, například tu v roce 1921. Zmíněn bude i případ 

jednání o nezávislosti Irska, který se této problematiky uvnitř Britského Impéria také týká. 

 

V závěru práce shrneme pak naše poznatky a vyvodíme z nich závěry a odpovíme na 

naše výzkumné otázky. K odpovědím na výzkumné otázky se dostaneme nejen studiem a 

porovnáváním odborné literatury, publikací a článků k tomuto tématu, ale také studiem 

samotných zápisů z jednání válečného kabinetu a Imperiálního válečného kabinetu. 

1.2 Literatura a prameny 
Práce čerpá z řady odborných zdrojů na různá témata týkající se obsahu této 

bakalářské práce. Jedním ze stěžejních zdrojů bude digitalizovaná verze zápisů z jednání 

válečného kabinetu, Imperiálního válečného kabinetu a závěrů obou kabinetů (CAB 23), 

dostupných pro léta mezi 1916 až 1919, které poskytuje britský archiv The National Archives 

v londýnské čtvrti Kew. Prameny pro tyto roky byly digitalizovány díky evropským grantům 

a podle britských The National Archives neexistuje žádný kompletní set kabinetních 

pramenů před rokem 1916, pouze fotokopie jednotlivých specifických dokumentů. 8 Ačkoliv 

prameny pro první dva roky války nejsou volně dostupné, obsah práce to výrazněji 

neochromí, jelikož centrální objekt zájmu práce, tedy Imperiální válečný kabinet, vznikl až 

v roce 1917. 9 Využito bylo i řady vydaných parlamentních dokumentů (Parliamentary 

                                                           
8 Cabinet Minutes and Papers, 1919. In: The National Archives [online]. The National Archives Kew, 

Richmond, Surrey, TW9 4DU: The National Archives [cit. 2019-03-10]. Dostupné z: 

http://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/C695  
9 WRONG, George M., Canada and the Imperial War Cabinet [online]. S. 14-15 [cit. 2018-03-10]. Dostupné 

také z: http://www.electriccanadian.com/history/articles/warcabinet.htm  

http://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/C695
http://www.electriccanadian.com/history/articles/warcabinet.htm
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Papers), zejména pak vládních nařízení (Command Papers), převážně pak třetí série Cd. 

(1900-1918), ale i další. 

 

Jako další zdroje, které stojí za zmínku, byly použity například publikace od Duncana 

Halla „Commonwealth: a history of the British Commonwealth of Nations“ nebo kniha „War 

government of the British dominions“ od Arthura B. Keitha. Dále pak publikace věnující se 

jednotlivým zemím v daném období jako například „Canada and the Imperial War Cabinet“ 

od George M. Wronga. Použity byly také knihy jako „Aspects of British political history, 

1914-1995“ od Stephena J. Lee nebo „The Commonwealth experience“ od Nicholase 

Mansergha. K tématu vnímání pojmů Commonwealth a impérium byla využita například 

publikace od S. R. Mehrotry „On the use of the term ‘commonwealth’“. Existuje také řada 

publikací věnující se specifickým koloniím a dominiím, jako již zmíněná práce od George 

Wronga. K oblasti jednotlivých zemí a historii impéria byly využity také například publikace 

od Jamese Olsona „Historical dictionary of European imperialism“ a „Historical dictionary 

of the British Empire“. K tématu imperiálních a koloniálních konferencí bylo čerpáno 

zejména z publikace od Johna E. Kendla, nazvané „The Colonial and Imperial Conferences 

1887-1911: A Study in Imperial Organizations“. 

 

 

Z řad českých publikací, kterých k tématu není mnoho, byla pro práci stěžejní 

například kniha od profesora Jaroslava Valkouna „Na cestě k Westminsterskému statutu: 

Velká Británie, dominia a proměna Britského Impéria v letech 1907 - 1931“, která se 

věnovala řadě podobných témat a problémů. Dále pak dizertační práce z roku 2015 od 

stejného autora „Postoj Velké Británie a jejích dominií ke konstitucionálním otázkám v rámci 

Britského Impéria v letech 1917 – 1931“, které dílu předchází a částečně se věnuje 

obdobným tématům. Současně také anglicky psaná práce „The Establishment of Committee 

of Imperial Defence and the British-Dominion Relations, 1904-1911“. Kromě těchto prací 

se však česká historiografie věnuje tomuto tématu spíše pouze okrajově. Za zmínku stojí 

například práce zabývající se federalizačními koncepcemi od Tomáše Bosáka „Britské 

federalistické koncepce a pojetí Evropy v éře „skvělé izolace““. Využito bude například i 

knihy „Commonwealth: Z perspektivy politické vědy,“ jejíž autory jsou David Šanc a Marek 

Ženíšek a příspěvku od profesora Michaela Romancova, který je její součástí. 
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2. Britské impérium, Commonwealth, 

federace, nebo něco jiného? 
 

 Mezi jednotlivými dominii, koloniemi a samotnou Velkou Británií existovala řada 

záležitostí, na které panovaly rozdílné názory. Jednou z klíčových záležitostí byla samotná 

otázka, jak vlastně ono uskupení států a teritorií nazývat. Od jednotlivých pohledů na danou 

problematiku se také odvíjely přístupy k soudobé podobě impéria a také názory na debatu, 

jaká by měla být následující podoba společenství či jestli je změn vůbec potřeba. S tím 

souvisela také debata o pravomocech jednotlivých území v rámci britského impéria a také, 

zda by měly mít své zástupce v některých britských institucích či jestli by měly vzniknout 

instituce zcela nové. Protože není jednoduché se zorientovat ve všech variantách označení 

impéria, podíváme se v této kapitole na jednotlivé definice pojmů, přístupy a označení a také 

pohledy představitelů jednotlivých dominií. 
 

2.1 Definice a rozdíly mezi pojmy 
Z počátku je dobré rozlišit mezi jednotlivými termíny, které ačkoliv se mohou zdát 

být zaměnitelné, označují rozdílné věci.  

 

Základním rozlišením, o kterém sami představitelé Britského impéria hojně 

diskutovali, je rozdíl mezi pojmy „impérium“ a „Commonwealth“, neboli společenství. 

Pojem impérium se v dnešní době a historiografii objevuje poměrně často. V Anglii samotné 

se termín začal užívat za vlády proslulého Jindřicha VIII. Tudora jako označení pro anglické 

království a měl tak symbolizovat nezávislost a suverenitu vůči Svaté říši římské.10 Za doby 

královny Alžběty v souvislosti se zámořskými výpravami a objevy se jeho používání nadále 

rozšířilo.11 Počátky pojmu Commonwealth (také i ve variantě Common Wealth, tedy něco 

jako společné bohatství) pak spadají ještě o něco dříve, do období 15. století. Časem získal 

několik různých významů, například jako veřejné blaho, nezávislou skupinu lidí, která tvoří 

politický národ či stát nebo třeba státní útvar, jehož moc pochází od lidu. Tento termín 

označuje také několik historických útvarů, jako bylo například v dějinách Anglie období 

republikánské vlády od popravy Karla I. do restaurace monarchie nebo se také jednalo o 

pojmenování australské federace od roku 1901. Nejčastěji se však užívá jako označení pro 

politický stát nebo národ.12  

 

Ačkoliv byl termín Commonwealth dlouhodobě spojován s republikánským 

obdobím a idejemi Olivera Cromwella, až do 18. století se často používal vedle pojmu 

„Britské impérium“ (British Empire).13 V průběhu 19. století se mu však objevila 

konkurence ve formě pojmů jako „národ“ a „stát“, a proto na chvíli ustoupil do pozadí. Tento 

                                                           
10 KOEBNER, Richard, 1961. Empire. New York: Cambridge University Press. S. 55. ISBN 978-0521079792. 
11 VALKOUN, Jaroslav, 2015. Na cestě k Westminsterskému statutu: Velká Británie, dominia a proměna 

Britského impéria v letech 1907-1931. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. S. 18. ISBN 978-80-

7308-557-5. 
12 MEHROTRA, S. R., 1963. On the use of the term ‘commonwealth’. Journal of Commonwealth Political 

Studies. 2(1), 1-16. DOI: 10.1080/14662046308446985. ISSN 0021-9908. Dostupné také z: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14662046308446985  
13 HANCOCK, W. K., 1937. Survey of British Commonwealth affairs: Problems of Nationality 1918-1936. 

London: Oxford University Press. ISBN 08-371-9417-2. 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14662046308446985
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termín ovšem znovu začal nabývat na popularitě právě v roce 1901, kdy byl australským 

samosprávným koloniím udělen dominiální status a následně vznikl tzv. „Australský svaz“ 

(Commonwealth of Australia).14 Samotný pojem Commonwealth je těžko přeložitelný, 

překládá se však jako společenství nebo svaz. Na to, jakou by toto „společenství“ mělo mít 

podobu a jeho členové pravomoci, se v rámci britského impéria vedla celé řada debat a 

existovalo několik různých názorových proudů, které jsou blíže představeny v samostatné 

kapitole. 

 

Mezi další pojmy, které jsou pro tuto práci klíčové, patří pojmy dominium, kolonie 

a protektorát. Ačkoliv by se mohlo zdát, že například dominium a kolonie jsou zaměnitelné 

pojmy, každý označuje něco trochu odlišného. Podle Ottova naučného slovníku je kolonie 

závislé území nebo město bez vlastní vlády, které patří nějakému státu, není však součástí 

jeho území.15 První anglickou kolonií pak byl Jamestown, nacházející se v dnešní Virgínii. 

Později Britové ovládli Bengálsko a následně i celou Indii, která se pak stala jejich 

nejcennější kolonií, mnohokrát nazývanou „perlou impéria“16. Po Americké revoluci se také 

Britové začali více soustředit na svou v té době stále ještě kolonii, Kanadu. Roku 1770 také 

britský mořeplavec James Cook prohlásil Austrálii a Nový Zéland za kolonie náležící 

britskému impériu.17  

 

Jako dominium je pak označován jeden ze skupiny politicky autonomních celků 

v rámci Britského impéria mezi lety 1907-1948. Tato autonomní území (dominia) jsou si 

v podstatě navzájem rovna a žádné není jinému nadřazené. Pojí je však podřízenost vůči 

britské koruně a příslušnost do Britského impéria. Zásadním znakem také je, že mají 

samostatnou správu, částečně nezávislou na mateřské zemi.18 Mezi britská dominia patřila 

například Kanada (do roku 1982), Austrálie (do 1986), Newfoundland (do 1934), Nový 

Zéland (do 1949) nebo Jihoafrická unie (do 1961). Trochu ojedinělými případy dominií pak 

po omezenou dobu byla například Indie mezi lety 1947 až 1950, Pákistán (1947 – 1956) 

nebo tzv. Irský svobodný stát (1922-1949). 19 

 

Pod pojmem protektorát se pak myslí forma státního zřízení, která je formálně 

autonomním státním útvarem, ale která je pod ochranou nebo přímou správou jiného státu, 

případně společenství států. Většinou pak bývají zřízeny buďto v rámci mezinárodních 

smluv nebo tím, že do té doby suverénní stát strpí jednostranné vyhlášení této formy státního 

zřízení ze strany silnějšího státu, jako byl například případ zřízení Protektorátu Čechy a 

Morava nacistickým Německem. Jedná se o mezistupeň mezi kolonií (tedy plně závislým a 

                                                           
14 BARTON, G. B., ed., 1891. The Draft Bill to constitute the Commonwealth of Australia: as adopted by the 

Convention of 1891. Sydney: George Stephen Chapman. S. 9-11. 
15 Heslo Kolonie, 1899. OTTO, J. Ottův slovník naučný: Čtrnáctý díl. Praha, s. 588. Dostupné také z: 

https://archive.org/details/ottvslovnknauni00studgoog/page/n4 
16 TRNKOVÁ, Iveta, 2018. Ztráta perly impéria: Cesta Indie k samostatnosti. Katedra historických věd 

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni. Diplomová práce. Západočeská univerzita Plzeň. Vedoucí 

práce PhDr. Jaroslav VALKOUN, Ph.D. 
17 GOUCHER, Candice Lee a Linda A. WALTON, 2013. World history: journeys from past to present. 2nd 

ed., combined ed. New York, NY: Routledge. S. 427-428 ISBN 978-0415670005. 
18 Newfoundland & Labrador and Canadian Federalism – History of Newfoundland & Labrador, 2011. In: 

Mapleleafweb [online]. online: Mapleleafweb [cit. 2019-04-08]. Dostupné z: 

https://web.archive.org/web/20110602120916/http://www.mapleleafweb.com/old/features/constitution/federa

lism/newfoundland-labrador/nfld-history.html  
19 VALKOUN, Jaroslav, 2015. Na cestě k Westminsterskému statutu: Velká Británie, dominia a proměna 

Britského impéria v letech 1907-1931. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. S. 7-8. ISBN 978-80-

7308-557-5. 

https://archive.org/details/ottvslovnknauni00studgoog/page/n4
https://web.archive.org/web/20110602120916/http:/www.mapleleafweb.com/old/features/constitution/federalism/newfoundland-labrador/nfld-history.html
https://web.archive.org/web/20110602120916/http:/www.mapleleafweb.com/old/features/constitution/federalism/newfoundland-labrador/nfld-history.html
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podřízeným státním útvarem) a plně suverénním státem.20 Konkrétně v případě Británie to 

pak mnohdy byla území, kde britská vláda měla jen omezenou jurisdikci a vládla tam tedy 

nepřímo, často na základě dohody s místními panovníky, kterým výměnou za tento status 

nabízela ochranu. Ve většině případů pak tento panovník ani jeho poddaní nebyli považováni 

za britské poddané. Samotný seznam britských protektorátů je poměrně dlouhý, mezi ty 

nejvýznamnější patřil například ostrov Barbados, Britské Somálsko, Království Sarawak 

v oblasti severního Bornea nebo řada afrických protektorátů jako Svazijsko, Keňa, Sierra 

Leone nebo Zanzibarský sultanát. Po konci první světové války pak také Britové získali 

několik území od poraženého Německa, jako například Německou Novou Guineu, která byla 

rozdělena na několik samosprávných území jako třeba Britské Šalamounovy ostrovy nebo 

Austrálií spravované území Nové Guiney.  

 

2.2 Přístupy ke Commonwealthu 
 Pohledů a přístupů k tomu, jaká by měla být podoba Commonwealthu, bylo mnoho. 

Podobně tomu tak bylo s řadou termínů a označení pro toto „společenství“, které se postupně 

objevily. V této kapitole se na ně podíváme podrobněji, stejně tak jako na to, kdo je používal 

a v jakém smyslu a kontextu.  

 V souvislosti se snahami o zachycení konstitucionálních změn v rámci britského 

impéria se začal používat termín „Commonwealth“. Bylo tomu tak  z několika důvodů. 

Jedním z nich bylo například to, že podle představitelů kolonií a dominií termín „impérium“ 

nedostatečně vystihuje nové uspořádání vztahů mezi Velkou Británií a jejími 

samosprávnými koloniemi. Ty se, v souvislosti se změnami v posledních desetiletích 19. 

století se vzrůstajícím počtem samosprávných kolonií (self-governing Colonies), necítily být 

již pouhými koloniemi pod imperiální nadvládou, ale spíše, jak to popsal jihoafrický generál 

Jan Smuts: „[…] jsme jediná skupina národů, která kdy existovala. Lidé často mluví o 

Společnosti Národů nebo mezinárodní vládě, ale jediný úspěšný experiment v oblasti 

mezinárodní vlády je Britské Impérium.“21 Spojení „Británie a její kolonie“, které se občas 

používalo, se však v kontextu impéria zdálo obdobně nevhodné, protože přílišně 

zjednodušovalo odlišnost a provázanost vztahů v něm.22 Britský historik a esejista John 

Robert Seeley zašel dokonce až tak daleko, že slovo impérium nazval přímo „příliš 

militaristické a despotické na to, aby odpovídalo vztahu mateřské země a kolonií.“23 Ke 

kritikům pojmu „impérium“ patřil i George Bernard Shaw, který i ve vztahu právě k termínu 

„Commonwealth“ v roce 1900 uvedl: „… slova impérium, imperiální a imperialista jsou jen 

kecy. […] Tam, kam kolonie cílí je Commonwealth. A to je také to, co anglický občan myslí 

slovem „impérium“, pokud tím vůbec něco myslí.“24 Termín „Commonwealth“ Shaw vnímal 

                                                           
20 Heslo Protektorát mezinárodní, 2009. HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. V 

Praze: C.H. Beck. Beckovy odborné slovníky. ISBN 978-80-7400-059-1. 
21 Cd. 8566, The Imperial War Conference, 1917: Extracts from Minutes of Proceedings and Papers Laid 

before the Conference, 1917. London. S. 46-48. Dostupné také z: 

https://archive.org/details/1917extractsfrom00impeuoft/page/46 (Překlad vlastní)  
22 ROMANCOV, Michael, 2008. Commonwealth - vznik a vývoj. In: ŠANC, D. a M. ŽENÍŠEK. 

Commonwealth: Z perspektivy politické vědy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. 13. ISBN 

978-80-7380-146-5. 
23 BURROUGHS, Peter, 1973. John Robert Seeley and British Imperial History. The Journal of Imperial and 

Commonwealth History. 1.(2.), s. 191-211. DOI: https://doi.org/10.1080/03086537308582372. (Překlad 

Jaroslav Valkoun) 
24 SHAW, George Bernard, ed., 1900. Fabianism and Empire: A Manifesto by the Fabian Society. London: 

Grant Richards. S. 49-50. Dostupné také z: https://archive.org/details/fabianismempirem00shawuoft/page/48 

(Překlad vlastní) 

https://archive.org/details/1917extractsfrom00impeuoft/page/46
https://doi.org/10.1080/03086537308582372
https://archive.org/details/fabianismempirem00shawuoft/page/48
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jako jakousi komunitu, které vznikla dobrovolně a na základě společných zájmů. Termín 

„imperialismus“  pak nejen pro něj začal znamenat násilné podmanění jiných národů.25 

Objevilo se i označení „Commonwealth of English people“, tedy společenství 

anglických/britských obyvatel, které podle historika J. S. Littla „nesporně vhodněji označuje 

konfederaci Velké Británie a jejích kolonií než slovo impérium.“26 Je tedy očividné, že již na 

konci 19. století si veřejnost, akademici i politici uvědomovali, že existuje potřeba 

přesnějšího vyjádření, které by lépe vystihovalo soudobou změnu nového uspořádání 

v rámci Britského impéria.  

 

Jeden z prvních politiků, kteří pak tento termín začali používat Archibald Philip 

Primrose, pátý hrabě Rosebery, se vyjádřil, že tento termín nepovažuje za synonymum ke 

slovu „impérium“. Při proslovu o záležitosti statutu samosprávných australských států 

v Adelaide v lednu 1884 se pak vyslovil, že „není potřeba, aby jakkoliv veliký národ opustil 

impérium, protože impérium je společenstvím národů“.27 Tento termín (Commonwealth of 

Nations) pak ale nevnímal jako zaměnitelné označení pro Britské Impérium.28 Sám to pak 

potvrdil při své pozdější řeči na univerzitě v Glasgowě v roce 1900, kde uvedl, že podle něj 

neexistuje odpovídající synonymum ke slovu „impérium“, které by zachycovalo podstatu a 

zástup rozsáhlých států s jedním panovníkem, a proto podle něj slovo „impérium“ nejlépe 

reprezentuje dosavadní tradici, historii a národ.29 On sám byl vůdcem britských liberálů, a 

ačkoliv sám mezi těmito termíny neviděl ekvivalenci, jiní liberálové se však dokonce nechali 

slyšet, že „vše, co učinilo Commonwealth velkým a silným, je dílo liberalismu…“.30 

Nepochybně tedy alespoň přispěl k popularizaci termínu v rámci převážně „bílých“ kolonií 

britského impéria pro označení ve smyslu jakési konfederace států a dominií. 

 

Časem se ukázalo, že u politiků ze zámořských samosprávných kolonií navozuje 

pojem „Commonwealth“ dojem volnějších a rovnoprávnějších vztahů než pojem 

„impérium“, které naopak navozuje spíše dojem podřízenosti vůči mateřské zemi.31 Poté, co 

v roce 1897 britský ministr pro kolonie Joseph Chamberlain32 představil svůj návrh na 

zřízení Imperiální rady (Imperial Council) a v roce 1905 oznámil Alfred Lyttelton úmysl 

zřídit stálou komisi, vstoupil do diskuze kapský politik John Xavier Merriman. Ten, jak 

uvádí Mehrotra, navrhl, aby se slovo impérium, které podle něj „[…] zohledňuje vztah Velké 

Británie, Indie a dalších oblastí, které nemají zastupitelské instituce, nepoužívalo jako 

označení pro samosprávné kolonie.“ Pro ty totiž přesněji vyjadřuje vztah k mateřské zemi 

                                                           
25 HIRST, F. W., 1900. Imperialism and Finance. In: HAMMOND, J. L., F. W. HIRST a G. MURRAY. 

Liberalism and the Empire. London: R. Brimley Johnson, s. 72-74. Dostupné také z: 

https://archive.org/details/liberalismtheemp00hirsuoft/page/72 
26 LITTLE, J. S., 1903. Progress of the British Empire in the Century. Toronto. S. 100. (Překlad Jaroslav 

Valkoun) 
27 CREWE-MILNES, Robert Offley Ashburton, 1st Marquis of Crewe, 1931. Lord Rosebery. London: J. 

Murray. S. 186 (Překlad Jaroslav Valkoun) 
28 MEHROTRA, S. R., 1963. On the use of the term ‘commonwealth’. Journal of Commonwealth Political 

Studies. 2(1), 1-16. S. 3. DOI: 10.1080/14662046308446985. ISSN 0021-9908. Dostupné také z: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14662046308446985  
29 CREWE-MILNES, Robert Offley Ashburton, 1st Marquis of Crewe, 1901. Questions of Empire. New York. 

S. 8. 
30 HAMMOND, J. L., 1900. Colonial and Foreign Policy. In: HAMMOND, J. L., Francis W. HIRST a Gilbert 

MURRAY. Liberalism and the Empire. London: R. Brimley Johnson, s. 207. Dostupné také z: 

https://archive.org/details/liberalismtheemp00hirsuoft/page/206  (Překlad vlastní) 
31 KOEBNER, R. a H. D. SCHMIDT, 1964. Imperialism: The Story and Significance of a Political Word. 

Cambidge: Cambridge University Press. ISBN 978-05-2113-482-8. s. 233. 
32 Jedná se o ministerského předsedu, kterým se později také stal jeho známější syn Neville Chamberlain. 

https://archive.org/details/liberalismtheemp00hirsuoft/page/72
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14662046308446985
https://archive.org/details/liberalismtheemp00hirsuoft/page/206
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označení „Commonwealth“.33 Obdobný názor, že termín „impérium“ je pro popis situace a 

postavení dominií nedostačující, ba dokonce nepřesný a matoucí, zastávali i někteří britští 

novináři nebo hodnostáři z Královského koloniálního institutu (the Royal Colonial 

Institute).34 O rok později v lednu 1906 se už Joseph Chamberlain nechal slyšet, že „bílé“ 

kolonie už nadále nejsou pod britským diktátem a místo toho „jsou autonomní národy a 

sesterské státy“.35 Rozhodně tedy můžeme tvrdit, že už od počátku existovala na danou 

problematiku řada pohledů, stejně tak jako různých názorových skupin. Jak lze také 

z různých vyjádření pozorovat, v genezi pojmu také nepochybně v té době hrála roli rasová 

stránka.36 

 

Popularita termínu impérium nadále klesala v souvislosti s Búrskou válkou a do 

popředí se tak dostaly i názory menších skupin. Jednou z nich byla skupina liberálů a 

radikálů, které se říkalo „Little Englanders“, a která zavrhovala slova jako impérium a 

imperiální, protože v jejích očích představovala rasovou dominanci, militarismus a 

nadřazenost.37 Ačkoliv se členové této skupiny k plánům imperiální federace vyjadřovali 

spíše negativně, na druhé straně podporovali změny v samosprávných koloniích a 

dominiích, směřujících k národní nezávislosti.38 Jeden z jejich nejvýznamnějších 

představitelů, Sir Henry Campbell-Bannerman, se v květnu 1900 vyjádřil k velmi 

očekávanému federativnímu uspořádání samosprávných australských kolonií a sám za 

nejlepší označení budoucího stavu impéria označil Britské společenství (British 

Commonwealth).39  

 

V roce 1907 však nastala veliká změna jak pro debatu o podobě impéria, tak pro 

impérium samotné. Došlo totiž k udělení dominiálního statutu koloniím Nový Zéland a 

Newfoundland. Otázka postavení dominií uvnitř impéria tak získala na ještě větší 

aktuálnosti. K tomu se v červnu 1908 vyjádřil Alfred Milner, který zastával názor, že 

existuje jakýsi „kontrast mezi samosprávnými komunitami evropské krve, jako je například 

Spojené Království […] a komunitami barevné rasy“, který má i rasovou a klimatickou linii. 

Z toho vyvozoval, že v impériu podle něj existují dvě odlišné části, a to „samosprávné 

impérium“ (self-governing Empire) a „závislé impérium“ (dependent Empire).40 Tím tedy 

připustil, stejně jako už někteří před ním, že v rámci impéria existují jakési dvě skupiny, 

                                                           
33 MEHROTRA, S. R., 1963. On the use of the term ‘commonwealth’. Journal of Commonwealth Political 

Studies. 2(1), 1-16. S. 4-5. DOI: 10.1080/14662046308446985. ISSN 0021-9908. Dostupné také z: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14662046308446985 (Překlad Jaroslav Valkoun) 
34 REESE, T. R., 1968. The History of the Royal Commonwealth Society 1868-1968. London: Oxford 

University Press. S. 175. ISBN 0192129422. 
35 EWART, John Skirwing, 1912. The Kingdom Papers. Ottawa, 1(1), s. 8. (Překlad Jaroslav Valkoun) 
36 Viz například HAMMOND, J. L., 1900. Colonial and Foreign Policy. In: HAMMOND, J. L., Francis W. 

HIRST a Gilbert MURRAY. Liberalism and the Empire. London: R. Brimley Johnson, s. 207. Dostupné také 

z: https://archive.org/details/liberalismtheemp00hirsuoft/page/206   
37 VALKOUN, Jaroslav, 2015. Na cestě k Westminsterskému statutu: Velká Británie, dominia a proměna 

Britského impéria v letech 1907-1931. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. S. 21. ISBN 978-80-

7308-557-5. 
38 SMITH, Goldwin, 1902. Commonwealth or Empire: A Bystander's View of the Question. New York: 

Macmillan. S. 63-64, 79-81. 
39   MEHROTRA, S. R., 1963. On the use of the term ‘commonwealth’. Journal of Commonwealth Political 

Studies. 2(1), 1-16. S. 9. DOI: 10.1080/14662046308446985. ISSN 0021-9908. Dostupné také z: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14662046308446985  
40 MILNER, Alfred, 1913. The Two Empires: Royal Colonial Institute, 16th June, 1908. In: MILNER, Alfred, 

1st Viscount of Milner. The Nation and the Empire: Being a Collection of Speeches and Adresses. London: 

Constable and company, s. 290-291. Dostupné také z: 

https://archive.org/details/nationempirebein00miln/page/290 (Překlad vlastní) 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14662046308446985
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které mají rozdílné vazby na mateřskou zemi, které dělil i podle rasových linií. To ale 

nevedlo k tomu, že by imperiální nadšení, zejména u některých dominiálních politiků, začalo 

vyprchávat. Naopak například australský ministerský předseda Andrew Fisher nebo editor 

časopisu Round Table Philip Kerr, později známý jako Lord Lothian, neviděli impérium 

v negativním světle. Sám Kerr dokonce napsal, že „dominia se stala dceřinými národy, 

namísto samostatných států“.41 

 

Za dvě hlavní názorové skupiny pak můžeme na jedné straně označit federalisty, 

kteří si přáli konstitucionální změnu impéria tak, aby byly vztahy mezi mateřskou zemí a 

dominii více vyrovnané, tedy v něco, připomínající federaci a také si přáli vznik nových 

institucí. Někteří dokonce navrhovali vytvoření jakéhosi superstátu namísto Britského 

impéria.42 Jednou z předních osobností tohoto názorového proudu byl například Lionel 

Curtis, jedna z nejvýraznějších osobností Hnutí kulatého stolu. To vzniklo z tzv. „školky 

Lorda Milnera“.43 Ačkoliv federalisté byli převážně zastánci pojmu Commonwealth, ještě 

v roce 1911 o něm nebyl plně přesvědčen ani již zmíněný zastánce federalizace impéria, 

Lionel Curtis, který místo toho navrhoval termín „Britská říše“ (Britannic Realms).44 

Samotný termín Commonwealth, který se mezitím stal pro Hnutí kulatého stolu, do kterého 

sám patřil, klíčovým pojmem, přijal až o rok později. 45 Jednou z osobností, které tento názor 

zastávali, byl britský ministr pro kolonie Joseph Chamberlain, který například navrhl zřídit 

Radu impéria (Council of the Empire), ve které by měla své zastoupení i dominia a mohla 

by se tak v tomto předstupni federalizace vyjadřovat k otázkám impéria.46 

 

Na straně druhé pak byli autonomisté (někdy nazýváni odpůrci impéria),47 kteří 

ačkoliv požadovali větší nezávislost na mateřské zemi a větší míru autonomie 

v rozhodovacích procesech, nepožadovali však restrukturalizaci impéria a jeho institucí jako 

celku. Nicméně je nutno říci, že i oni se z velké části později klonili k používání termínu 

Commonwealth, oproti termínu impérium. Oproti federalistům se však autonomisté začali 

pak přiklánět spíše k variantě termínu „Britské společenství“ (Britannic Commonwealth).48 

Mezi zastánce tohoto proudu patřil například Arthur B. Keith nebo Jan Christian Smuts. 

Jedním z jejich argumentů bylo například to, že podle nich impérium neoznačovalo jeden 

stát, ale systém států.49 Alfred Milner také v roce 1903 pronesl, že je podle něj impérium 

„skupina nezávislých sesterských národů rozprostřených po celém světě.“50 

                                                           
41 KERR, Philip Henry, 11th Marquess of Lothian a A. C. KERR, 1911. The Growth of the British Empire. 

London: Longmans, Green & Co S. 202. (Překlad Jaroslav Valkoun) 
42 MORRIS, Edward E., 1885. Imperial federation: a Lecture for the Victorian Branch of the Imperial 

Federation League 28 Aug 1885. Melbourne: Victorian Review. 
43 Jedná se o spolek kolem již zmíněného Alfreda Milnera, 1. vikomta z Milneru. 
44 MEHROTRA, S. R., 1963. On the use of the term ‘commonwealth’. Journal of Commonwealth Political 

Studies. 2(1), 1-16. S. 8. DOI: 10.1080/14662046308446985. ISSN 0021-9908. Dostupné také z: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14662046308446985  
45 Tamtéž, s. 10. 
46 C. 8596, Proceedings of a Conference between the Secretary of State for the Colonies and the Premiers of 

the Self-governing Colonies, at the Colonial office, London, June and July 1897, 1897. London. S. 4-13. 
47 VALKOUN, Jaroslav, 2015. Na cestě k Westminsterskému statutu: Velká Británie, dominia a proměna 

Britského impéria v letech 1907-1931. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. S. 23. ISBN 978-80-

7308-557-5. 
48 JEBB, R., 1913. The Britannic Question: A Survey of Alternatives. London: Longmans, Green & Co. S. 15-

16, 81, 180. 
49 Cd. 8566, The Imperial War Conference, 1917: Extracts from Minutes of Proceedings and Papers Laid 

before the Conference, 1917. London. S. 46-48. Dostupné také z: 

https://archive.org/details/1917extractsfrom00impeuoft/page/46 
50 MEHROTRA, S. R., 1963. On the use of the term ‘commonwealth’. Journal of Commonwealth Political 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14662046308446985
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Kromě již zmíněných pojmů, prosazovaných jednotlivými skupinami, existovala i 

řada alternativních návrhů na to, jak vlastně impérium označovat. S tím, jak termín 

Commonwealth získával stále více na oblibě a proti tomu se termín impérium jevil čím dál 

více jako přežitek z dob minulých51, vznikla snaha zavést alternativní termíny. Například Sir 

Albert Frederick Pollard se v roce 1909 pokusil zavést jakési hybridní spojení „Impérium 

britských národů“ (Empire of the British Nations) v reakci na stoupající nacionalismus 

v dominiích.52 Na tyto snahy navázala řada autorů i po válce, obhajující termíny jako 

„Imperiální společenství“ (Imperial Commonwealth), „Společenství národů“ 

(Commonwealth of Nations) nebo „Britské společenství národů“ (British Commonwealth of 

Nations).53 

2.3 Situace v jednotlivých dominiích (koloniích) a jejich 

názory na postavení v rámci Impéria 
 V této kapitole se zaměříme na jednotlivá dominia a kolonie Britského impéria, na 

jejich historii a také na to, jaký měli jejich představitelé pohled právě na uspořádání 

Commonwealthu, včetně toho, k jakému proudu patřili jejich představitelé. Byli zástupci 

britských dominií spíše příznivci federalistického nebo naopak autonomistického proudu? 

2.3.1 Kanada 

 Prvním dominiem, kterým se v této práci budeme zabývat, je Kanada. Ta byla po 

několika koloniálních konferencích v roce 1867 prohlášena za konfederaci obsahující čtyři 

provincie.54 Od té doby byla považována za imperiální dominium. Postupně se pak přidávaly 

další provincie, včetně dříve samostatného dominia Newfoundland, které se v roce 1949 

stalo kanadskou desátou provincií.55 

 

 Úspěch koloniální konference v Ottawě v roce pak 1894 zvýšil důvěryhodnost 

takovýchto setkání zejména u dominiálních nacionalistů po celém impériu. Podobně jako 

australští nacionalisté vítali snahu o federalizaci impéria, protože v ní spatřovali naděje na 

získání větší míry samostatnosti v jeho rámci.56 I proto zde vznikla i Kanadská liga za 

imperiální federaci (Canadian Imperial Federation League), která dokonce aktivně přispěla 

ke vzniku podobného uskupení v mateřské zemi, nazvané Britská imperiální liga (British 

                                                           

Studies. 2(1), 1-16. S. 5. DOI: 10.1080/14662046308446985. ISSN 0021-9908. Dostupné také z: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14662046308446985 (Překlad Jaroslav Valkoun) 
51 HANCOCK, W. K., 1937. Survey of British Commonwealth affairs: Problems of Nationality 1918-1936. 

London: Oxford University Press. ISBN 08-371-9417-2. S. 60. 
52 POLLARD, A. F., 1909. The British Empire: The Past, Its Present and Its Future. London: League of the 

Empire. S. 8. Dostupné také z: https://archive.org/details/britishempireits00poll/page/n6  
53 CURTIS, Lionel, ed., 1916. The Commonwealth of Nations: An Inquiry into the Nature of Citizenship in the 

British Empire, and into the Mutual Relations of the Several Communities Thereof, Part 1. London: Macmillan. 

Dostupné také z: https://archive.org/details/commonwealthofna01curt/page/n8 
54 BOTHWELL, Robert, 1996. History of Canada since 1867. East Lansing: Michigan State University Press. 

S. 31, 207-310. ISBN 978-0-87013-399-2. 
55 PROBASCO, Nathan, 2013. Researching North America: Sir Humphrey Gilbert’s 1583 Expedition and a 

Reexamination of Early Modern English Colonization in the North Atlantic World. Lincoln, Nebraska. 

Dissertation. University of Nebraska-Lincoln. Vedoucí práce Carole B. Levin. S. 85. Dostupné také z: 

https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-10008.pdf  
56 GRIMSHAW, C., 1958. Australian Nationalism and the Imperial Connection. The Australian Journal of 

Politics and History. 3.(2.), s. 161-183. 
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Imperial League).57 Tyto ligy navazovaly na předchozí Ligu za imperiální federaci, která se 

po svých neúspěších v roce 1893 rozpadla.58 

 

Kanadský ministerský předseda Borden byl také neúnavným zastáncem termínu 

„Imperiální společenství“ (Imperial Commonwealth), nebo částečně připouštěl označení 

„Britské společenství“ (British Commmonwealth).59 V průběhu jednání na koloniální 

konferenci v roce 1894 v Ottawě si získal popularitu kanadský liberální ministerský 

předseda Wilfrid Laurier. Ten na sebe strhl pozornost i při londýnských jednáních v roce 

1897 a britský deník Daily Mail ho dokonce neváhal označit za pevně proimperiálního 

politika z Nového světa, „který se jako první politik z Nového světa vyrovná velikánům 

Starého světa [Británie]“.60 Ačkoliv on sám neusiloval o změnu politických svazků 

v impériu (kromě vytvoření jednotných kolonií Kanada, Austrálie nebo Jižní Afrika)61, 

podpořil při diskuzích menší kolonie z Pacifiku, které o změnu usilovaly.62 V období po 

první světové válce byla také Kanada a zejména její premiér Mackenzie Kings na rozdíl od 

jihoafrického premiéra Herzoga největším zastáncem nezávislé zahraniční politiky dominií. 

Trval totiž na tom, že o imperiální politice by měly rozhodovat pouze dominiální parlamenty 

a imperiální konference.63 Zlomovým bodem pak byla imperiální konference v roce 1926, 

kde skupina dominií, včetně Kanady, požadovala oficiální uznání samostatnosti například 

v zahraniční politice. To pak bylo formálně zakotveno v tzv. Balfourově deklaraci v témže 

roce.64 

 

Na základě těchto zmíněných prohlášení kanadských představitelů i faktu, že se 

jednalo o první zemi, kde po rozpadu Liga za imperiální federaci vznikla obdobná liga, lze 

tedy říci, že většina vrcholových kanadských politiků byla příslušníky federativního přístupu 

k uspořádání Britského impéria. 
 

2.3.2 Newfoundland 

 Dne 8. srpna roku 1583 prohlásil Sir Humphrey Gilbert ostrov Newfoundland za 

první Anglickou zámořskou kolonii, proto je považována za nejstarší anglickou kolonii.65 

                                                           
57 VALKOUN, Jaroslav, 2015. Na cestě k Westminsterskému statutu: Velká Británie, dominia a proměna 

Britského impéria v letech 1907-1931. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. S. 35. ISBN 978-80-
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58 KENDLE, John Edward, 1967. The Colonial and Imperial Conferences 1887-1911: A Study in Imperial 

Organizations. London: Longmans for the Royal Commonwealth Society. S. 14-17. 
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61 Tamtéž, s. 71. 
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V roce 1854 pak britská vláda na ostrově zřídila tzv. „responsible goverment“, jehož první 

administrativa vládla až do roku 1858.66 Po vzniku Kanadské konfederace proběhlo v této 

kolonii hlasování o připojení, které však bylo těsnou většinou zamítnuto ve všeobecných 

volbách v roce 1869, kdy konzervativci podporující spojení prohráli.67 

 

Newfoundland pak nadále zůstával kolonií až do roku 1907, kdy obdržel dominiální 

status.68 Jako jedno z imperiálních dominií si Newfoundland užíval poměrně velké míry 

autonomie, i v porovnání s ostatními dominii impéria.69 31. března 1949 pak došlo ke 

sjednocení s Kanadou, kde se kolonie stala novou východní desátou provincií Kanady 

nazvanou „Newfoundland and Labrador“. I přes uplynutí řady let v roce 2003 uvedlo 72% 

obyvatel tohoto území, že se cítí být hlavně občany Newfoundlandu a až sekundárně 

kanadskými občany.70 

 

Představitelé dominia Newfoundland měli tak ve všech ohledech blízko k dominiu 

Kanada, kupříkladu kanadský premiér Sir John Thompson se v roce 1892 dostal velmi blízko 

ke vstupu Newfoundlandu do kanadské konfederace.71 Pro svou malou velikost a nevelký 

počet obyvatel neměla tato kolonie tak silné slovo jako sousední Kanada a také její 

představitelé často sdíleli názory jejich kanadských protějšků. Lze proto konstatovat, že 

zástupci tohoto dominia byli převážně příslušníky federalistického přístupu k uspořádání 

impéria.  

 

2.3.3 Jižní Afrika 

 V 19. století si Búrové, potomci nizozemských osadníků, založili na tomto území 

několik vlastních států, jako byl například Natal nebo Oranžský svobodný stát. Když během 

18. století vyhlásila nizozemská Východoindická společnost bankrot, vládu nad územími 

převzala Británie. Plně ovládnout toto území se však Britům podařilo až po dvou Búrských 

válkách (1880-1902), které si vyžádaly řadu obětí. 31. května 1910 pak byly všechny 

provincie sloučeny v Jihoafrickou Unii, která následně získala autonomní statut dominia.72 

 

 Skutečnost, že je potřeba změn v uspořádání Britského impéria, připouštěl i známý 

jihoafrický politik vikomt Alfred Milner, který v roce 1905 v Johannesburgu pronesl: „Slovo 
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impérium, slovo imperiální, je v jistém ohledu nešťastné. Naznačuje dominanci, nadvládu, a 

vládu nadřazeného státu nad vazalskými státy. … Když však my, kteří se nazýváme 

imperialisty, mluvíme o impériu, myslíme tím skupinu států nezávislou na sobě v lokálních 

záležitostech, avšak propojených v obraně společných zájmů a vývoji společné 

civilizace…“73 Sám Milner byl jednou z nejvýraznějších osobností autonomistického 

přístupu k uspořádání impéria. Později se také dostal do vyšších míst imperiální politiky, 

když se stal ministrem pro kolonie. V roce 1903 také pronesl, že je podle něj impérium 

„skupina nezávislých sesterských národů rozprostřených po celém světě.“74 Podobně jako 

lord Alfred Milner to viděl i jihoafrický generál Jan Christian Smuts, kterého problematika 

Britského impéria tížila i fascinovala zároveň, zašel však ještě dále.75 Sám kladně vnímal, 

že je impérium založeno na liberálních principech a zásadách svobody a rovnosti, problém 

s termínem impérium však nevnímal jen jako spor o prosté označení.76 Podobně jako jeho 

současníci v Jižní Africe odmítal myšlenku federace, protože pro něj impérium 

neoznačovalo jeden stát, ale jak sám řekl, „[…] jsme jediná skupina národů, která kdy 

existovala. Lidé často mluví o Společnosti Národů nebo mezinárodní vládě, ale jediný 

úspěšný experiment v oblasti mezinárodní vlády je Britské Impérium.“77 Používal proto 

raději označení „Britské společenství“ (British Commonwealth). Označení „Britské 

společenství národů“ však bylo více, než pouhé označení, neboť se jednalo o konkrétní 

historickou koncepci uspořádání impéria.78 Ačkoliv Smuts nebyl prvním, kdo toto označení 

použil, nepochybně se zasloužil o jeho popularizaci mezi veřejností, což z něj časem v očích 

lidu utvořilo „zakladatele Britského společenství.“79 Dalším z význačných jihoafrických 

politiků byl kapský politik John Xavier Merriman, který také vystupoval proti používání 

termínu impérium a sám navrhoval užívat raději termín „Commonwealth.“80 

 Můžeme tedy říci, že zástupci dominia Jihoafrické Unie byli z většiny spíše zastánci 

autonomistického přístupu k uspořádání impéria a byli tedy spíše odpůrci jeho federalizace. 

2.3.4 Austrálie 

 Dalším dominiem, které bude předmětem našeho zájmu, je Austrálie. V roce 1901 

po zhruba dekádě jednání vznikla Australská federace z šesti do té doby samosprávných 

britských kolonií, což ustanovilo Australské společenství jako dominium v rámci britského 

impéria.81 
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Úspěch koloniální konference v Ottawě v roce 1894 zvýšil důvěryhodnost 

takovýchto setkání u dominiálních nacionalistů po celém impériu, zejména právě u 

australských samosprávných kolonií. Tamní nacionalisté kupodivu vítali snahu o 

federalizaci impéria, protože v ní spatřovali naděje na získání větší míry samostatnosti v jeho 

rámci.82 I proto zde obdobně jako například v Kanadě vznikla australská odnož Ligy za 

imperiální federaci.83 

 

Během diskuzí o ideální podobě Britského impéria existoval všeobecný trend 

přecházet od negativně vnímaného pojmu „impérium“ k používání pojmu 

„Commonwealth“. Ne u všech však imperiální nadšení tak rychle vyprchalo a ještě v roce 

1911 se nezdráhal australský ministerský předseda Andrew Fisher o postavení dominií uvnitř 

britského impéria na imperiální konferenci prohlásit: „… nyní jsme rodina národů pracující 

v jednotě a s přátelskými vztahy pod jednou Korunou“.84 Tuto větu vnímal tak, že se v rámci 

impéria dominia stala dceřinými národy, namísto samostatných států, podobně jako lord 

Lothian.85 Termín „Commonwealth“ také začal nabývat na popularitě právě v roce 1901, kdy 

byl udělen dominiální status australským samosprávným koloniím a následně vznikl 

Australský svaz (Commonwealth of Australia).86 Australská vláda se také kladně vyjádřila 

k návrhu Alfreda Lytteltona na zřízení stálé komise, které by sloužila jako poradní orgán pro 

předsedy vlád zámořských celků pro období, kdy by se nemohli účastnit londýnských 

setkání.87 Jednalo se o jeden z alternativních návrhů k Imperiální radě navržené dříve 

Josephem Chamberlainem, jejíž ideu Lyttleton podporoval.88 Vidíme tedy, že zástupci 

Australského dominia byli podporovatelé federalistického přístupu k uspořádání Britského 

impéria. 

 

2.3.5 Nový Zéland 

 Následujícím dominiem, které mělo blízko k australskému dominiu a kterým se 

v této práci budeme také zabývat, byl Nový Zéland. Tomu v roce 1907 na žádost 

novozélandské vlády udělil britský král Edward VII. dominiální status v rámci Britského 

impéria.89 

 

                                                           
82 GRIMSHAW, C., 1958. Australian Nationalism and the Imperial Connection. The Australian Journal of 

Politics and History. 3.(2.), s. 161-183. 
83 MORRIS, Edward E., 1885. Imperial federation: a Lecture for the Victorian Branch of the Imperial 

Federation League 28 Aug 1885. Melbourne: Victorian Review. 
84 Cd. 5745, Dominions No.7: Imperial Conference, 1911: Minutes of Proceedings of the Imperial Conference, 

1911. London. S. 98. Dostupné také z: https://archive.org/details/1911minutesofpro00impeuoft/page/98 

(Překlad vlastní) 
85 KERR, Philip Henry, 11th Marquess of Lothian a A. C. KERR, 1911. The Growth of the British Empire. 

London: Longmans, Green & Co S. 202. 
86 BARTON, G. B., ed., 1891. The Draft Bill to constitute the Commonwealth of Australia: as adopted by the 

Convention of 1891. Sydney: George Stephen Chapman. S. 9-11. 
87 Resolution of Government of Commonwealth of Australia to be Submitted to Colonial Conference, in: Cd. 

3337, Colonial Conference, 1907: Despatch from the Secretary of State for the Colonies, with Enclosures, 

Respecting the Agenda of the Colonial Conference, 1907. London. S. 6-7. 
88 VALKOUN, Jaroslav, 2015. Na cestě k Westminsterskému statutu: Velká Británie, dominia a proměna 

Britského impéria v letech 1907-1931. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. S. 43-45. ISBN 978-80-

7308-557-5. 
89 Proclamation, 1907. The London Gazette. (No. 28058), s. 6149. Dostupné také z: 

https://www.thegazette.co.uk/London/issue/28058/page/6149 

https://archive.org/details/1911minutesofpro00impeuoft/page/98
https://www.thegazette.co.uk/London/issue/28058/page/6149


 

 

18 

 V roce 1897 pak přednesl britský ministr pro kolonie Joseph Chamberlain 

ideu reformy impéria a zřízení Rady impéria (Council of the Empire), nenašel však pro tento 

návrh velkou podporu.90 Po uvedení řady alternativních návrhů však začal tento návrh 

zajímat i představitele Tasmánie a Nového Zélandu a ti ho začali posléze prosazovat.91 Mezi 

zastánce tohoto návrhu patřil i novozélandský premiér Richard John Seddon, který se během 

koloniální konference snažil přesvědčit ostatní zástupce, aby návrh přijali, protože soudil, že 

tak dojde k přiměřenému zastoupení názoru samosprávných dominií a kolonií 

v záležitostech obrany, zahraniční politiky i obchodu.92 Richard John Seddon se spolu 

s ministerským předsedou Tasmánie sirem Edwardem Braddonem klonil k názoru, že vztahy 

mezi koloniemi a mateřskou zemí nejsou na uspokojivé úrovni a že by měly být 

formálnější.93 I přes to, že nakonec většina premiérů vyjádřila ochotu podílet se finančně na 

provádění imperiální politiky, nedošlo ke schválení žádného z návrhů podoby imperiální 

federace.94 

 

 Novozélandští nacionalisté se také nijak netajili tím, že by chtěli federalizaci 

impéria.95 Když se v roce1921 měla konat další konstitucionální konference, tehdejší ministr 

pro kolonie Lord Milner však uvedl, že podle jeho názoru ještě nenastala vhodná doba 

k zahájení konstitucionálních jednání mezi mateřskou zemí a dominii, protože podle něj 

impérium tížily naléhavější problémy, které bylo potřeba řešit. Stejně tak zastával názor, že 

o takovýchto otázkách je potřeba diskutovat v rámci již existujících institucí a nestačí pouze 

přijmout navrhovanou imperiální konstituci.96 Během konference na ní vystoupil 

novozélandský premiér William Massey, který oponoval označení „Společenství národů“, 

nakonec však byly konstitucionální záležitosti odsunuty do pozadí.97 Z těchto různých 

vyjádření i zdrojů tedy můžeme jasně vidět, že představitelé kolonie a později dominia Nový 

Zéland byli zastánci federalizačního přístupu k uspořádání britského impéria. 

2.3.6 Indie 

 Indie a indický subkontinent je oblast s bohatou a dlouhou historií. Pro tuto práci je 

však klíčové hlavně období její interakce s Britským impériem. Toto období začíná na 

počátku 19. století, kdy obdobně jako Británie získala řada evropských mocností území na 

pobřeží indického subkontinentu.98 U Británie se jednalo o bohatou a vlivnou 

Východoindickou společnost, která území v Indii spravovala. Postupem let získávali Britové 
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pod svou nadvládu stále více a více oblastí a to jak vojensky, tak pomocí diplomacie. Díky 

bohatství a zdrojům získaným zejména z oblasti Bengálska, se pod její nadvládu dostala 

většina Indie ve dvacátých letech 19. století.99 V roce 1857 však vypuklo tzv. Velké Indické 

povstání. To se sice o rok později podařilo potlačit, šokovalo však mnoho představitelů 

britského impéria. Ti následně rozhodli o rozpuštění Východoindické společnosti a přechod 

Indie pod přímou správu impéria (vznikla tím tzv. Britská Indie, v angličtině British Raj).100 

Pro své bohatství byla často nazývána „perlou impéria“.101 V následujících dekádách pak 

došlo i k založení Indického národního kongresu, prvního moderního nacionálního hnutí 

v Asii a Africe v rámci Britského impéria.102  

 

 Indie byla představiteli impéria vždy vnímána odlišně od ostatních území pod 

britskou nadvládou, i na její pozdější postavení jako člena Britského společenství národů 

bylo pohlíženo specificky.103 Během imperiální válečné konference v roce 1917 ji dokonce 

bylo uznáno výsadní postavení v rámci impéria a devátá rezoluce ji následně přiznala právo 

vyjadřovat se k budoucímu směřování země v zahraničních otázkách stejně jako diskutovat 

o otázkách, které měly imperiální rozměry, obdobně jako samotná dominia.104 A i přesto, že 

se její zástupci mohli samostatně účastnit jednání na imperiálních konferencích, ji nebyl 

přiznán dominiální status.105 Ten ji byl uznán až v roce 1947, nedlouho před nezávislostí 

Indie. Zejména z těchto důvodů nebude proto oblast Indie v této práci řešena. 
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3. Situace před první světovou válkou 
V této kapitole práce se blíže podíváme na situaci v britském impériu před první 

světovou válkou. Již zmíněné části zde nebudou znovu zahrnuty, spíše než na popis obecné 

situace v impériu se tak zaměříme na imperiální a koloniální konference a také na instituci 

zvanou Výbor imperiální obrany, která by se dala považovat za jakéhosi předchůdce 

imperiálního válečného kabinetu. 

 

Se vzrůstajícím hospodářským významem zámořských kolonií si Británie začala 

uvědomovat větší potřebu zahrnout své kolonie a dominia do konzultací o 

zahraničněpolitickém směřování impéria. Zvyšující se zájem britských politiků o 

problematiku kolonií vyústil v roce 1868 založením Královského koloniálního institutu 

(Royal Colonial Institute).106 Po té, co se v roce 1867 sjednotily samosprávné kolonie 

v severní Americe v dominium Kanada, si britští politici poprvé začali uvědomovat 

separatistické tendence v některých koloniích.107 Zmíněné zjištění vedlo k tomu, že si 

stoupenci impéria začali uvědomovat směřování kolonií k zisku dominiálního statutu a 

změně struktury impéria včetně budoucí možné nezávislosti, začali proto prosazovat 

nejrůznější formy imperiální federace.108 Nastíněné snahy federalistů včetně založení již 

zmíněné Ligy za imperiální federaci zcela jistě přispěly ke svolání první koloniální 

konference, která se konala v roce 1887.109 

 

3.1 Imperiální a koloniální konference před první 

světovou válkou 
  

 První koloniální konference proběhla roku 1887 v Londýně. Měla původně být spíše 

menšího charakteru, nakonec ale došlo k jejímu spojení s oslavami zlatého jubilea královny 

Viktorie a zúčastnilo se jí tak více než sto delegátů z celého světa, a to jak ze samosprávných, 

tak závislých kolonií. Mezi zúčastněnými byli například sama královna Viktorie nebo Lord 

Salisbury, konferenci předsedal ministr pro kolonie sir Henry Thurstan Holland.110 Zástupci 

imperiální federace původně požadovali, aby se jejich návrhy na konferenci projednaly, 

avšak bývalý ministr pro kolonie Edward Stanhope tento bod z programu konference předem 

vyloučil, neboť zastával názor, že se nejedná o aktuální problém a že by se tato otázka měla 

projednávat až na pozdějších setkáních. Sám konferenci nepřikládal velký význam, a i proto 

trval na tom, aby měla výhradně poradní charakter a její rozhodnutí tak nebyla závazná.111 
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Hlavními otázkami bylo například budování telegrafního spojení mezi Kanadou a Austrálií 

nebo poplatky Austrálie a Nového Zélandu na udržování britské flotily v Pacifiku.112 I 

přesto, že byla nakonec otázka federalizace impéria z konference úplně vypuštěna, 

představovalo to na tu dobu nevídanou ukázku spolupráce v rámci impéria.113 

 

 Další koloniální konference se konala roku 1894 v Kanadské Ottawě. Snahy 

federalistů o prosazení diskuze o federalizaci však utrpěly další rány, neboť o rok dříve došlo 

k ukončení činnosti Ligy za imperiální federaci, která jejich snahy zastřešovala.114 Další 

komplikací byl fakt, že konferenci chyběl charakter skutečného fóra rozličných součástí 

impéria, organizovala ji totiž kanadská vláda a nikoliv samotné britské ministerstvo pro 

kolonie.115 Jednou z otázek, která zde byla řešena, bylo pokračování výstavby podmořské 

telegrafní sítě především mezi Kanadou a Austrálií, ale i zbytkem impéria.116 Této síti se 

přezdívalo „All Red Line“, podle toho, že propojovala většinu britského impéria, které bylo 

na mapách většinou zobrazováno červenou barvou.117 Zajímavé také je, že ačkoliv se 

konference konala v Kanadě, nedostavili se na ní kvůli domácím problémům zástupci 

kolonie Newfoundland.118 Hlavním úspěchem této kolonie pak bylo usnesení, že při 

hlasování má mít každá jedna kolonie jeden hlas, avšak toto rozhodnutí nebylo pro britskou 

vládu závazné.119 

 

 Koloniální konference, která následovala v roce 1897 v Londýně, a které poprvé 

předsedal i britský ministerský předseda pro kolonie Joseph Chamberlain. Největším 

projednávaným bodem zde byl Chamberlainem předložený návrh na ustanovení celní unie, 

který ovšem nebyl schválen.120 V případě jejího ustanovení také navrhoval vytvoření 

Imperiální rady (Imperial Council).121 Ta měla disponovat jak legislativními, tak i 

exekutivními pravomocemi a měla představovat paralelu k imperiálnímu parlamentu 
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imperiální federace.122 Tyto kroky potvrzují, že sám Chamberlain byl zastáncem 

federalistického přístupu k uspořádání impéria.  

 

 Další koloniální konference se konala v roce 1902 v Londýně. Konala se chvíli po 

ukončení druhé Búrské války u příležitosti korunovace Eduarda VII. Předsedal jí pak opět 

Joseph Chamberlain,123 který se zde pokusil znovu předložit svůj návrh na zřízení Imperiální 

rady, avšak v pozměněném znění. Oproti dřívější podobě legislativního a exekutivního 

orgánu měla mít pouze poradní funkci.124 Navrhoval navíc zřízení ekonomické nebo celní 

unie v rámci impéria, ve které by byla zóna volného obchodu. Tento návrh však byl zamítnut 

a místo něj byl přijat systém imperiálních preferencí125, který však měl být zaveden o něco 

později.126 Formálně bylo také ustanoveno, že se jedná o setkání představitelů britské vlády 

a samostatných částí impéria.127 

 

 Poslední „koloniální“ a první „imperiální“ konference v roce 1907, pořádaná 

v Londýně, navazovala na předchozí snahy. Před rokem 1907 se používalo pouze označení 

„koloniální“ konference. Označení imperiální nebylo považováno za vhodné, jelikož se 

konferencí neúčastnili zástupci Indie.128 V průběhu této konference byla schválena změna 

názvu na „imperiální“. Po předchozích debatách o podobě systému konferencí zde 

představitelé Austrálie, Nového Zélandu a Kapska navrhovali zřízení stálé instituce, která 

by nahradila systém konferencí.129 Na konferenci navíc předložil Lord Elgin130 návrh 

reorganizace, která by ustanovila v Londýně tři komisaře reprezentující severoamerickou, 

jihoafrickou a jihopacifickou oblast. Jejich prostřednictvím měla londýnská vláda 

konzultovat otázky týkající se těchto oblastí.131 Ačkoliv měl Elginův návrh podporu mezi 

některými zástupci dominií, například zástupci Austrálie, Kapska nebo Nového Zélandu, 

proti byl kanadský Wilfrid Laurier, který byl silným odpůrcem vytvoření jakéhokoliv 

centrálního vládního orgánu.132 Proto tyto snahy přenesl v jednání o kompromisu mezi 
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odpůrci a zastánci Imperiální rady, v podobě označení „imperiální konference“.133 

 

Po roce 1907 také předsedal těmto konferencím britský ministerský předseda na 

základě jeho úřadu. Úspěšným záměrem bylo posílit jejich status těchto konferencí. Ačkoliv 

by se tak mohlo zdát, že se dominiální záležitosti stávaly důležitým zájmem britských 

ministrů nebo jejich kabinetů, nebylo tomu tak. Až na výjimky to nebyli premiéři, ale 

koloniální sekretáři, kteří byli mimo jiné zodpovědní za vztahy s dominii.134 Jak uvádí 

Nicholas Mansergh, často se ale nejednalo o kvalifikované úředníky.135 Například mezi lety 

1903 až 1905 zastával pozici koloniálního sekretáře Alfred Lyttelton, což byl jediný 

kabinetní post, který zastával. Že nebyl dominantní postavou, naznačuje dopis vikomtovi 

Alfredu Milnerovi, ve kterém napsal: „Ve světě stínů jsem byl nazýván vaším politickým 

náčelníkem136. Ale ve světě reality ale musíte vědět, že jsem o Vás vždy smýšlel jako o 

mém…“.137 Této konference se pak účastnil sám král Eduard VII., David Lloyd George i již 

zmíněný Lord Elgin.138 

 

Během této konference  nebo v přímé návaznosti na ní byl také udělen dominiální 

status kolonii Newfoundland139 a kolonii Nový Zéland.140 Došlo také ke sloučení kolonií 

Natal a Kapské kolonie se dvěma Búrskými koloniemi Transvaal a Oranžová Řeka, kterým 

byla následně udělena samospráva. To následně vedlo také k vytvoření dominia Jihoafrická 

Unie v roce 1910.141 Na této konferenci došlo také k diskuzi o možné samosprávě pro 

Indii.142 

 

 Následovala imperiální konference v roce 1911, pořádaná opět v Londýně. Konala 

se při příležitosti korunovace Jiřího V. a předsedal ji britský ministerský předseda Herbert 

H. Asquith.143 Mezi hlavními tématy probíranými na této konferenci, bylo 

konstitucionálního uspořádání impéria i debata o systému konferencí. Novozélandský 

ministerský předseda zde předložil návrh na vytvoření Imperiální rady, která by se skládala 
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z představitelů dominií a sloužila by jako poradní orgán britské vládě v záležitostech 

týkajících se dominií. Společně s ním navrhoval vytvoření Imperiálního parlamentu jako 

krok k imperiální federaci, a který měl mít kompetenci ohledně všech záležitostí týkajících 

se impéria.144 Mezi některé jeho pravomoci měla například patřit i správa zahraniční politiky 

impéria včetně vyhlašování válek.145 Většina zemí nicméně nebyla nakloněna větším 

změnám ve struktuře impéria a navíc v programu konference byly další návrhy na zřízení 

imperiálních institucí, premiér Asquith proto debatu přerušil.146 Jednou z institucí měl být 

navrhovaný Stálý výbor imperiální konference, který by ale disponoval pouze poradní funkci 

a sloužil by k projednávání agendy minulých konferencí a přípravě na ty budoucí, stejně tak 

jako ke konzultaci záležitostí týkajících se dominií prostřednictvím dominiálních 

zástupců.147 Dalšími otázkami, které se na této konferenci řešily, byla problematika připojení 

území West Indies ke Kanadě nebo území Rhodesie i jiných zemí k Jižní Africe.148 

 

3.2 Výbor imperiální obrany 

 Výbor imperiální obrany měl předchůdce ve Vládním obranném výboru (Defence 

Committee of the Cabinet), který existoval od roku 1895. Jeho členové byli spíše pasivními 

pozorovateli událostí, než jejich strůjci.149 Nedlouho po ukončení druhé Búrské války na jihu 

Afriky v roce 1902 zmíněný výbor reorganizoval britský premiér sir Arthur J. Balfour a 

předsedal mu Lord Elgin. Nově se skládal z osoby premiéra, ministra války, prvního lorda 

admirality a dalších přizvaných. Jako primární cíl si vytyčil řešení strategických vojenských 

potřeb impéria.150 Z toho jako první měly prospěch oblasti zahraniční a obranné politiky tzv. 

„imperiální obrany“. O koordinaci obranných dohod a závazků se sice snažila již Koloniální 

obranná komise (Colonial Defence Committee), která vznikla v roce 1885, ta ale nebyla 

efektivní a byla přetvořena v již zmíněný Vládní obranný výbor.151 Ale nakonec to byl až 

právě premiér Balfour, který přetvořil existující slabý a neformální Obranný výbor z roku 

1902 ve Výbor imperiální obrany (Committee of Imperial Defence) mimo jiné tím, že zřídil 

stálý sekretariát, který měl podporovat jeho práci.152 

Nové uspořádání umožňovalo snadné svolávání jednání a dokonce i přizvání 

zástupců dominií.153 Jak později hodnotil sám Balfour, pružná struktura a fakt, že Výbor 
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nebyl pod tlakem mnoha svazujících pravidel, z něj učinili malé, ale velmi výkonné těleso, 

které jak on sám soudil, dokázalo účinně řešit otázky imperiální obrany.154 S tím, jak se 

zvyšoval zájem dominií podílet se na obraně impéria, rozběhla se i diskuze o tom, jak zajistit 

dostatečnou míru koordinaci napříč impériem, rozléhajícím se po celé zeměkouli. Diskuze 

ve výboru v tomto ohledu velice pomohly, do roku 1904, kdy došlo se vzniku finální podoby 

výboru, se totiž armády napříč impériem vyvíjely celkem chaoticky.155 Před rokem 1916 

navíc Britský Kabinet fungoval bez podpory sekretariátu. To znamenalo, že necirkulovaly 

žádné zápisy z jednání (tzv. Minutes), nebyly určeny žádné agendy a neexistovaly záznamy 

o rozhodnutích.156 Jednání kabinetu bývala dlouhá a táhlá a ministři tak často odcházeli bez 

toho, aby vlastně měli ponětí o tom, o čem se rozhodlo. Jejich osobní sekretáři pak často 

diskrétně psali jeden druhému, aby si ujasnili detaily z jednání.157 

Výbor většinou fungoval tak, že zřídil dočasnou pod-komisi (sub-committee), která 

se následně zaměřila na danou problematiku. Jednou z těchto problematik byla i otázka 

zahraniční špionáže a právě zpráva komise z roku 1909 následně vedla k založení MI5 a 

MI6.158 Bezesporu se jednalo o důležitý vývoj v bezpečnostní koordinaci Spojeného 

království, na který navázala například Národní bezpečnostní rada (National Security 

Council, zkr. NSC).159  

  

                                                           

1885-1959. London: Oxford University Press. S. 57-58. 
154 TNA, CAB 1/4/37, A. J. B[alfour], A Note on the Constitution of the Defence Committee, 29th February, 

1904, ff. [1]-5. 
155 HALL, H. Duncan, 1971. Commonwealth: a history of the British Commonwealth of Nations. New York: 

Van Nostrand Reinhold. S. 40. ISBN 04-420-2201-8. 
156 NAYLOR, J. F., 1971. The Establishment of the Cabinet Secretariat. The Historical Journal. 14(4), S. 783. 
157 DEVANNY, Joe a Josh HARRIS, 2014. The National Security Council National security at the centre of 

government. London: Institute for Government & King's College. S. 7. Dostupné také z: 

https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/NSC%20final%202.pdf 
158 Tamtéž, S. 10. 
159 Tamtéž, S. 7. 

https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/NSC%20final%202.pdf


 

 

26 

4. Situace v průběhu první světové 

války 
V této kapitole se zaměříme na situaci v britském impériu v průběhu první světové 

války. Přiblížíme si také události na imperiálních válečných konferencích, které v tomto 

období proběhly. V neposlední řadě se podíváme na samotnou instituci imperiálního 

válečného kabinetu, na její vznik, vývoj a také na jednání, která v ní probíhala.  

 

První světová válka začala 28. července 1914. Ačkoliv byl termín „Commonwealth“ 

hojně používán již před začátkem války, jeho obliba po jejím začátku strmě vzrostla. Jedním 

z hlavních důvodů byla ještě více umocněná negativní asociace k pojmu „impérium“. 

Z rozpoutání tzv. „Velké války“ se navíc všeobecně vinilo Německé císařství (German 

Empire – impérium), což způsobilo, že se k pojmu „impérium“ začaly ještě více vázat 

negativní konotace, jako je například zneuctění civilizačních a pokrokových ideálů.160 Navíc 

hrůzy války šokovaly představitele britského imperialismu tím, jakou podobu může dostat 

nevinně vyhlížející imperialistická rétorika, která se objevovala i v britských předválečných 

publikacích.161 Britský lord Lothian Phillip Kerr proto dokonce neváhal podstatu dle něj 

nebezpečného německého imperialismu přirovnat k „nejstručnějšímu přehledu dějin 

Irska“.162 

 

Začátek války také nebývale proměnil veřejné mínění v britských dominiích. 

Narušení belgické neutrality vedlo napříč britským impériem k nebývalé podpoře mateřské 

země.163 Jak píše Egerton na počátku války, mnoho lidí, kteří byli názoru, že kanadská 

intervence v Evropě je naprosto nezbytná, byli ještě rok předtím zcela jiného názoru, někteří 

dokonce protestovali před budovou kanadského parlamentu proti účasti na zahraniční 

politice Velké Británie. Názor, že dominia a kolonie nebudou ochotna poslat své vojáky a 

zásoby přes půl světa kvůli zájmům Velké Británie v té době sdílela jak řada německých 

představitelů, tak i někteří američtí představitelé.164 Avšak jak sám Egerton přiznává: 

„Organizace samosprávného impéria je nepochybně neuspokojivá a nelogická a jen stěží 

může být trvalá, avšak jeden nemůže diskutovat o stylu architektury, zatímco dům je 

v plamenech.“165 Stejně jako další již zmiňovaní autoři, si také všímá negativních konotací 

pojmu „impérium“, které se s vypuknutím války jen zesílily. Navíc dobře předvídá budoucí 

události a kroky, ke kterým by vítězství mocností Dohody vedlo. Zmiňuje, že Britové budou 

bezpochyby požadovat zničení všech německých lodí třídy „super-Dreadnought“,166 stejně 

tak jako fakt, že „Pokud Britské impérium vydrží pohromadě a pokud konečně dojde 

k odsouhlasení nějaké formy imperiální unie, dominia, která tak budou mít hlas 

v rozhodování o imperiální politice, nepochybně převezmou svůj podíl na imperiální 
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obraně.“167 Celkově pak dochází k závěru, že první světová válka je dosud největší zkouškou 

soudržnosti britského impéria. 

 

S vypuknutím války v roce 1914 poskytl předseda Výboru imperiální obrany 

Maurice Hankey výbor k dispozici premiéru Asquithovi pro jeho snahy o koordinaci 

válečného rozhodování. Nicméně jeho snahy o koordinaci mezi civilní a vojenskou sférou 

válečné snahy nevedly k ustanovení pevné ruky nad jednotlivými součástmi válečné 

snahy.168 Výbor imperiální obrany také během války prodělal řadu změn. Ačkoliv do 

počátku války představoval místo, kde mohli zástupci dominií řešit otázky obrany, jeho 

význam začal upadat. Jeho kompetence si postupně rozdělili například Válečný výbor (War 

Committee), Dardanelský výbor (Dardanelles Committee) a Válečná rada (War Council).169 

Asquithův nástupce David Lloyd George proto ustanovil v prosinci 1916 Válečný kabinet 

(War Cabinet), který se skládal z pěti členů, aby nedocházelo ke zbytečnému opakování již 

tak rozdrobené imperiální autority a dalším zmatkům.170 Byla to právě tato změna, která 

později vedla k vývoji role Kanceláře kabinetu (Cabinet Office) a Kabinetního sekretáře 

(Cabinet Secretary) do dnešní podoby.171  

 

Ačkoliv se dominia v době vypuknutí války stále nacházela v podřízeném postavení 

vůči Velké Británii, vstoupily do války jako jeden celek. Andrew Fisher, labouristický 

premiér Austrálie to v té době okomentoval slovy: „Austrálie je součástí impéria. Pokud je 

impérium ve válce, Austrálie je ve válce také. […]Australané budou stát po boku mateřské 

země a budeme ji bránit do našeho posledního muže a do našeho posledního šilinku.“172 
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4.1 Imperiální válečný kabinet 
 V průběhu války se stoupajícími ztrátami a s komplikující se vnitropolitickou situací 

některých zemí se začaly v jednotě impéria objevovat trhliny.173 Tyto ztráty nebyly malé, 

ačkoliv přesné vyčíslení není možné, protože část Britů sloužila i v dominiálních armádách. 

Oficiální čísla britského ministerstva obrany jsou následující:174 

 

 Počet vojáků Z nichž 

sloužilo v 

zámoří 

Ztráty 

Britské ostrovy 6 704 416 --- 704 803 

Australský svaz 412 953 331 814 59 330 

Nový Zéland 128 525 112 223 16 711 

Kanada 628 964 458 218 56 639 

Newfoundland 6 173 --- 1 204 

Jihoafrická 

unie 

136 070 76 184 16 711 

  

Kvůli těmto ztrátám musela řada dominií přistoupit k povinným odvodům a v řadě 

z těchto zemí se zvedla vlna kritiky. Například v Kanadě došlo k rozdělení politické scény 

na frankofonní a anglofonní část,175 v Austrálii musela být o válečných záležitostech 

pořádána referenda a v Jihoafrické unii její představitelé čelili problému neloajálních 

Afrikánců.176 Z výše uvedených důvodů s postupem času v zámořských dominiích začaly 

sílit hlasy, které volaly po častějších a intenzivnějších konzultacích.177 Když v roce 1915 

přijel kanadský ministerský předseda Robert Borden do Londýna na jednání s britským 

ministrem pro kolonie, vyšlo najevo, že je krajně nepraktické pro dominiální představitele 

muset jezdit pro informace do Londýna.178 Protože válku považoval za konflikt, který se 

týkal celého impéria, začal v lednu 1916 požadovat zřízení systému konzultací pro lepší 

koordinaci válečného úsilí mezi Velkou Británií a dominii.179 Souhlasili s ním i představitelé 

dalších dominií, avšak brzy začalo být jasné, že pro nevoli britského premiéra Asquitha 

k tomuto plánu nemohl být uskutečněn dříve, než s pádem jeho kabinetu.180 Ten často čelil 

kritice kvůli nekompetentnímu a neefektivnímu způsobu vedení války.181 Dlouhodobé 

problémy eskalovaly a proto dne 19. prosince 1916 došlo k reorganizaci kabinetu a do jeho 
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vedení se dostal David Lloyd George. Ten se nijak netajil svými sympatiemi k požadavkům 

dominií, a proto neváhal hned v prvním projevu před Dolní sněmovnou pozvat zástupce 

dominií na imperiální konferenci plánovanou na jaro roku 1917.182 Zároveň také dominia 

vyzval, aby zvolily jejich zástupce, kteří měli rozšířit do té doby pětičlenný Válečný Kabinet 

(War Cabinet).183  

 

 Protože se složení kabinetu změnilo, prosadil pro něj sir Maurice Hankey i nový 

název Imperiální válečný kabinet (Imperial War Cabinet).184 Oproti předchozímu systému 

konferencí, jejichž průběh a rozhodnutí se posléze zveřejňovaly, jednání předchozího 

Výboru imperiální obrany probíhala za zavřenými dveřmi. Skutečnost, že nebylo zvykem, 

aby se řádná konferenční jednání odehrávala potají, společně s faktem, že Indie 

v předchozích obdobích neměla na imperiálních konferencích přiměřené zastoupení, 

přispěly ke vzniku Imperiálního válečného kabinetu.185 Mezi účastníky v roce 1917 patřili 

například sir Arthur Balfour, jihoafrický vikomt Milner, kanadský premiér Robert Borden, 

novozélandský premiér William Massey nebo třeba populární jihoafrický ministr obrany 

generál Smuts.186 Kvůli vypjaté vnitropolitické situaci se však konference nemohl zúčastnit 

australský ministerský předseda William Hughes a proto z počátku neměla Austrálie 

v kabinetu zastoupení.187 Úplně prvním usnesením tohoto kabinetu v historii tak bylo zaslání 

telegramu australskému premiérovi, ve kterém kabinet vyjadřoval lítost nad jeho 

nepřítomností.188 

 

 Současně existovalo mnoho dalších kabinetů a sekretariátů, z nichž řadě předsedal 

po dvě desetiletí vlivný sir Maurice Hankey.189 Se stoupající mírou válečné spolupráce 

dominií získaly sekretariáty, které původně sloužily hlavně zájmům Velké Británie, 

nadnárodní charakter a staly se tak jakýmisi imperiálními institucemi, které koordinovaly 

politické i vojenské otázky britského impéria.190 Na začátku roku 1917 taktéž Hankey 

prosadil spojení Sekretariátu kabinetu s administrativními částmi Imperiálního válečného 

kabinetu, což vedlo k lepší spolupráci se dominiálními úředníky, kteří asistovali a 

doprovázeli premiéry svých zemí na imperiální debaty.191 Kanadský premiér Robert Borden 

se také nechal slyšet, že vznik Imperiálního válečného kabinetu vnímá jako přelomovou 
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událost ve vývoji konstitucionálních vztahů v rámci impéria.192 Jeho ustanovení současně 

považoval za vznik nového typu imperiální instituce.193 

 

4.2 Imperiální válečné konference a jednání 

Imperiálního válečného kabinetu 
 V této kapitole se budeme zabývat zasedáními Imperiálního válečného kabinetu a 

imperiálních válečných konferencí, které probíhaly v letech 1917 a 1918, a také na jednání, 

která v nich proběhla. Zasedání imperiálního válečného kabinetu během první světové války 

probíhala souběžně s imperiálními válečnými konferencemi194, proto budou řešena ve 

stejných kapitolách.  

 

4.2.1 Rok 1917 

Imperiální válečný kabinet poprvé zasedal 20. března 1917 a jednání trvala až do 27. 

dubna.195 Zasedání imperiální válečné konference předsedal britský ministr pro kolonie 

Walter Long a imperiálnímu válečnému kabinetu předsedal britský premiér David Lloyd 

George.196 Protože jednání kabinetu probíhala současně s imperiální konferencí, došlo 

k zajímavé situaci, kdy výsledky jednání kabinetu podléhaly přísnému utajení,197 zatímco 

rezoluce, ke kterým se došlo na imperiální konferenci, se z části zveřejňovaly.198 

 

 Protože se jednalo o období, kdy válka trvala skoro již tři roky, válečné události se 

promítly i do velké části dění v rámci britského impéria. Bylo tedy považováno za nutné, 

aby se imperiální konference konala v podobné formě, jako v roce 1911, kdy tehdejší britský 

ministerský předseda Asquith prosadil, aby došlo k zasedání konference společně se 

zasedáním tehdejšího Výboru imperiální obrany (Committee of Imperial Defence). K tomu 

se přidala skutečnost, že zástupci Indie měli oproti představitelům dominií a Británie zvláštní 

pozici, což jen umocnilo důležitost a ojedinělost tohoto setkání.199  

 

 Mezi témata probíraná na těchto jednáních i proto patřily převážně otázky válečné 

spolupráce, probírání současného válečného dění, a dokonce i otázka poválečného 

uspořádání. Oproti tomu záležitosti, které se týkaly kupříkladu účasti Indie na příštích 

imperiálních konferencích, uspořádání konstitucionálních vztahů v rámci impéria aj., 

představovaly pouze vedlejší témata konference.200 I přesto budoucnost jak 
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konstitucionálního uspořádání, tak celého impéria, představovala pro řadu účastníků klíčové 

téma. To se promítlo na v pořadí devátém jednání imperiální konference 16. dubna 1917, 

kde proběhla podnětná diskuze.201 Téma rovného postavení dominií vůči Velké Británii 

nalezlo na konferenci svého velkého obhájce v osobě kanadského ministerského předsedy 

Roberta Bordena, který se jím dlouhodobě zabýval a považoval ho za jeden ze svých 

nejdůležitějších cílů. Současně kanadský premiér však netrval na ustanovení absolutní 

rovnosti.202 Téma rovného postavení dominií bylo v souladu s názory většiny kanadských 

představitelů, kteří byli, jak už bylo zmíněno203, převážně zástupci federalistického přístupu 

k uspořádání britského impéria, stejně tak jako s názory kanadské sekce Hnutí kulatého 

stolu.204 Oproti tomu premiér Nového Zélandu William Massey se snažil udržovat kontinuitu 

Imperiálního válečného kabinetu a alespoň si zachovat privilegia a postavení dominií, které 

už získaly.205 Generál Jan Smuts z Jižní Afriky však diskuzi o této problematice viděl 

obecněji a možná i s větším nadhledem. Sám uvedl, že Britské impérium považuje za 

„nejdůležitější a nejvíce fascinující problém politické a konstitucionálním vlády, který kdy 

svět viděl“.206 Zároveň byl toho názoru, že díky principům rovnosti a svobody má impérium 

nebývalou schopnost transformace. V linii s převážně autonomistickými představiteli 

Jihoafrické unie věřil, že plány federalizace impéria nebo dokonce vytvoření jakéhosi 

„superstátu“207 jsou chybné a je třeba zcela od nich upustit, protože impérium nevnímal 

pouze jako stát, ale jak sám řekl: „[…] jsme jediná skupina národů, která kdy existovala. 

Lidé často mluví o Společnosti Národů nebo mezinárodní vládě, ale jediný úspěšný 

experiment v oblasti mezinárodní vlády je Britské Impérium.“208  

 

 Zmíněné diskuze mezi účastníky imperiální konference nakonec vyústily v přijetí 

deváté rezoluce, která volala po úpravě konstitucionálních vztahů v rámci impéria. O její 

přijetí se nakonec zasloužil jak kanadský ministerský předseda Borden, tak jihoafrický 

generál Smuts, a její přijetí podle autora Duncana Halla značilo přelomový bod ve vývoji 

impéria.209 Téma bylo ale považováno za natolik zásadní a klíčové, že se konference usnesla 

toto téma předat speciální imperiální konferenci o konstitucionálních otázkách, která měla 
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být svolána po ukončení první světové války.210 Za klíčové body považovali například 

zohlednění práv dominií a Indie rozhodovat o zahraničním směřování impéria, zajištění 

efektivní pravidelné konzultace o všech důležitých otázkách imperiálního charakteru a také 

aby byly dominia uznána jako autonomní národy imperiálního společenství a Indie jako jeho 

důležité součásti.211 Obzvláště definice dominií jako autonomních národů měla později 

velké důsledky, neboť posloužila jako základ pro Balfourovu deklaraci v roce 1926.212 

 

 Na historicky prvním zasedání Imperiálního válečného kabinetu dne 20. března 1917 

hned z počátku krátce vystoupil kanadský ministerský předseda sir Robert Borden, který 

ocenil přítomnost zástupců Indie i zkušeného jihoafrického generála Jana Smutse.213 Kromě 

tohoto a zaslání telegramu vyjadřujícího lítost nad nepřítomností australských zástupců se 

však na prvním zasedání na ničem jiném komise neusnesla. Na dalších zasedáních ve dnech 

23. a 27. března patřil k nejzajímavějším probíraným tématům návrh jihoafrického generála 

Smutse a novozélandského premiéra sira J. Warda o návrhu míru a jeho podmínkách. 

Kabinet se shodl, že za tehdejší situace, kdy nedošlo k velkému vítězství na západní frontě, 

by muselo dojít ke změně podmínek, které britská strana pro případný mír požadovala.214 

27. března diskuze pokračovala a členové kabinetu se shodli, že musí dojít k odsouhlasení 

jednotných podmínek míru. Zároveň však podotkli, že britská vláda dala slib dominiím, že 

podmínky míru s nimi budou muset být konzultovány, protože následně budou muset být 

schváleny i v jednotlivých zámořských parlamentech.215 To ukazovalo na složitou situaci 

v rámci britského impéria, kdy bylo pro zástupce britské vlády velmi těžké rozhodnout o 

tom, co vlastně od konce války chtějí, neboť jednotlivá dominia po celém světě měla rozdílné 

zájmy. Zatímco z kroků a vyjádření jihoafrického Jana Smutse by se mohlo zdát, že 

Jihoafrické unii jde především o co nejrychlejší ukončení války, Austrálie i Nový Zéland 

později oznámily jejich připravenost převzít dobytá území v Pacifiku pod svoji správu, 

s čímž souhlasil i sám Balfour.216 

 

 Na začátku jednání Imperiálního válečného kabinetu dne 2. května 1917, tedy již po 

skončení imperiální konference, britský ministerský předseda David Lloyd George přednesl 

krátký projev, ve kterém zhodnotil dosavadní působení kabinetu. Ten nazýval „velkým 

experimentem“ a dodal, že z pohledu britské strany byl tento experiment nečekaným 

úspěchem. „Přítomnost dominiálních představitelů se prokázala nejen jako pouhá podpora, 

ale jako skutečná pomoc britským členům [kabinetu] a umožnila jim společně dospět 

k důležitým závěrům“, pokračoval. „Experiment fungoval ještě lépe, než bylo očekáváno. 

Imperiální válečný kabinet byl skutečným Kabinetem, ve kterém bylo o záležitostech 

diskutováno intimně a s plnou znalostí všech materiálních faktů“, dodal. „Z pohledu 

britských členů [kabinetu] by byla velká chyba a smůla, kdyby tento experiment nebyl 
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zopakován a včleněn do soukolí Britského impéria“.217  

 

 Během jednání přijali účastníci imperiální válečné konference také konstitucionální 

rezoluci, ve které jak zdůrazňoval generál Jan Smuts, definitivně odmítli ideu imperiální 

federace a zavrhli i koloniální nacionalismus.218 Curtisův plán na částečnou federalizaci 

impéria, který počítal i se vznikem imperiálního parlamentu totiž nenašel mezi zástupci 

dominií dostatečnou podporu. Jihoafrický premiér Botha se také vyjádřil, že oproti této 

myšlence podporuje spíše zvyšování kompetencí a pravomocí téměř nezávislých dominií.219 

 

 Již v polovině května oznámil proto David Lloyd George změny v proceduře, které 

předtím na jednání členové válečného kabinetu jednomyslně odsouhlasili. Stanovili 

například, že se řádná jednání kabinetu budou konat jednou ročně a také, že v případě, kdy 

se vyskytne ojedinělá situace, jejíž projednání nelze odkládat, může se konat mimořádná 

schůze.220 Mimo jiné se jednalo také o změnu složení kabinetu, který se měl nově skládat 

z britského premiéra, dominiálních ministerských předsedů nebo jejich zástupců a 

reprezentanta Indie jmenovaného indickou vládou. Tím došlo ke zrušení dvojího zastoupení 

některých dominií, zejména Kanady.221 Současníci považovali samotný vznik Imperiálního 

válečného kabinetu za největší úspěch Davida Lloyda George, protože kabinet podle nich 

zavedl zásady přímé komunikace o důležitých otázkách impéria. Tím tedy v podstatě uznal 

dominiální rovnoprávnost a přispěl k úpadku Koloniální kanceláře (Colonial Office).222  
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4.2.2 Rok 1918 

 11. června 1918 začalo první zasedání Imperiálního válečného kabinetu v novém 

složení podle změn z května předchozího roku.223 Mezi významné členy kabinetu patřili 

například kanadský premiér Robert Borden, australský William Hughes, za Nový Zéland 

opět William Massey224 a sir Joseph Ward a za Jihoafrickou unii generál Jan Smuts, Leopold 

Amery, ale i další.225 Obdobně jako v předchozím roce probíhala jednání souběžně 

s jednáními na imperiální válečné konferenci, která trvala od 12. června 1918 do 26. 

července 1918. Kromě pozměněného složení byly největšími novinkami přítomnost 

australských představitelů, a také zlepšená informovanost zástupců dominií.226 

 

 Vzhledem k hektickému vývoji válečných událostí v té době, zejména na západní 

frontě,227 byly hlavním předmětem debat záležitosti vojenských a strategických rozhodnutí, 

podobně jako otázky poválečného uspořádání.228 Na počátku prvního zasedání kabinetu 

přednesl premiér členům vývoj válečné situace po celém světě za poslední rok, zmínil 

například vývoj situace v Rusku nebo zapojení Spojených států amerických do války.229  

 

 Hned na počátku druhého setkání Imperiálního válečného kabinetu v tomto roce pak 

promluvil kanadský ministerský předseda Robert Borden ohledně ztrát kanadských 

jednotek. Uvedl, že: „Naše ztráty230 v té době [v roce 1917] byly 78,291; Dne 31. května 

tohoto roku [1918] byly mezi 152,000 a 154,000.“231 Po podání obsáhlé zprávy o situaci 

válečné snahy jeho země kritizoval činnost nejvyššího britského velení, které obviňuje 

slovy: „Byl tu nedostatek přípravy a prozíravosti. Byl tu také nedostatek pořádného 

průzkumu.“,232 což podle něj vedlo ke zbytečným ztrátám materiálu i lidských životů.233 

Podobně se vyjádřil také novozélandský ministerský předseda William Massey.234 Jako 

                                                           
223 KEITH, Arthur Berriedale, 1921. War government of the British dominions. New York [etc.]: H. Milford. 

S. 30. 
224 Známý také jako Bill Massey. 
225 Tamtéž, S. 30. 
226 VALKOUN, Jaroslav, 2015. Na cestě k Westminsterskému statutu: Velká Británie, dominia a proměna 

Britského impéria v letech 1907-1931. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. S. 97. ISBN 978-80-

7308-557-5. 
227 Zejména bitvy, které vedly k zastavení německé jarní ofenzívy. Například Třetí bitva na Aisně nebo Bitva 

u lesa Belleau. 
228; TNA, CAB 23/42/1, Imperial War Cabinet, [No.] 30: Shorthand Notes of a Meeting of the Prime Ministers 

of the United Kingdom and of the Overseas Dominions and the British War Cabinet, Downing Street, London, 

13th August, 1918, f. 10. Dostupné také z: http://filestore.nationalarchives.gov.uk/pdfs/large/cab-23-43.pdf ; 

HALL, H. Duncan, 1971. Commonwealth: a history of the British Commonwealth of Nations. New York: Van 

Nostrand Reinhold. S. 173. ISBN 04-420-2201-8. 
229 TNA, CAB 23/43/15, Shorthand Notes of the Fifteenth Meeting of the Imperial War Cabinet, held in 

London, Downing Street, S. W., 11th June, 1918, ff. 2-10. Dostupné také z: 

http://filestore.nationalarchives.gov.uk/pdfs/large/cab-23-43.pdf 
230 Použit byl termín „casualties“, který označuje mrtvé i raněné dohromady. 
231 TNA, CAB 23/43/4, Shorthand Notes of the Sixteenth Meeting of the Imperial War Cabinet, held in London, 

Downing Street, S. W., 13th June, 1918, ff. 2-10. Dostupné také z: 

http://filestore.nationalarchives.gov.uk/pdfs/large/cab-23-43.pdf (Překlad vlastní) 
232 TNA, CAB 23/43/4, Shorthand Notes of the Sixteenth Meeting of the Imperial War Cabinet, held in London, 

Downing Street, S. W., 13th June, 1918, ff. 5. Dostupné také z: 

http://filestore.nationalarchives.gov.uk/pdfs/large/cab-23-43.pdf (Překlad vlastní) 
233 TNA, CAB 23/43/4, Shorthand Notes of the Sixteenth Meeting of the Imperial War Cabinet, held in London, 

Downing Street, S. W., 13th June, 1918, ff. 4-8. Dostupné také z: 

http://filestore.nationalarchives.gov.uk/pdfs/large/cab-23-43.pdf 
234 TNA, CAB 23/43/4, Shorthand Notes of the Sixteenth Meeting of the Imperial War Cabinet, held in London, 

Downing Street, S. W., 13th June, 1918, ff. 8-13. Dostupné také z: 

http://filestore.nationalarchives.gov.uk/pdfs/large/cab-23-43.pdf
http://filestore.nationalarchives.gov.uk/pdfs/large/cab-23-43.pdf
http://filestore.nationalarchives.gov.uk/pdfs/large/cab-23-43.pdf
http://filestore.nationalarchives.gov.uk/pdfs/large/cab-23-43.pdf
http://filestore.nationalarchives.gov.uk/pdfs/large/cab-23-43.pdf


 

 

35 

odpověď na tuto kritiku zřídil britský premiér David Lloyd George speciální Výbor 

ministerský předsedů (Committee of Prime Ministers), který měl za úkol prošetřit kroky 

provedené vojenským velením v minulosti. Současně měl také připravit návrhy do 

budoucnosti. Tento výbor si díky tomu, že mezi členy byl třeba zkušený jihoafrický generál 

Jan Smuts, který byl veteránem Búrských válek a současně velitel tažení ve Východní Africe 

s úkolem dobýt Německou Východní Afriku, získal důležité místo vedle stávajícího 

Imperiálního válečného kabinetu. Tomu pomohla také skutečnost, že se členové tohoto 

nového výboru scházeli pravidelně 235  

 

 Během první poloviny roku 1918, a také díky jednání kabinetu v druhé polovině 

června konzultoval Leopold Amery návrhy na změny imperiálního kabinetního systému 

s některými dominiálními politiky.236 Jejich podněty následně zapracoval do memoranda, 

které 29. června 1918 interně prezentoval dominiálním premiérům. V tomto memorandu 

vycházel z vyjádření různých představitelů, například Davida Lloyda George, o tom, že se 

imperiální válečný kabinet během války osvědčil,237 a také předpokladu, že představuje 

formu vlády, protože vlastně řídil imperiální zahraniční politiku i vojenskou politiku během 

války.238 Proto navrhoval, že má kabinet pokračovat v zasedání i v období po konci války, 

pokud ovšem budou splněny tři podmínky.239 Těmi bylo, aby zaprvé jednání probíhala na 

základě důvěrných a osobních setkání středně velkého kabinetu, ve kterém se jich zadruhé 

zúčastní jak představitelé britské strany, tak zástupci dominií. Třetí podmínka však 

představovala jistý problém. Byl jí totiž požadavek, aby tento nový kabinet představoval 

odpovědnou vládu. Odpovědnost by podle něj měla být rozložena mezi všechny zúčastněné 

národy Britského impéria. Současně s tím navrhoval zřídit i speciální ministerstvo pro 

imperiální záležitosti, stejně tak jako změny na již existujícím ministerstvu pro kolonie. 

Navrch ještě prosazoval, aby se imperiální konference proměnily na systém setkání 

parlamentů jednotlivých zemí, což mělo podle něj jeho navržený systém imperiálního 

kabinetu ještě posílit.240 Sám Leopold Amery byl indickým rodákem. Indie sice neměla 

dominiální status, jeho kroky však značí, že názory jejich představitelů by se daly považovat 

za náležící k federalistickému přístupu k uspořádání impéria. 

 

 Na současně probíhajících setkáních imperiální válečné konference se pak v tu dobu 

v červenci 1918 právě probírala záležitost způsobu komunikace mezi vládami jednotlivých 

samosprávných dominií a britským kabinetem.241 S blížícím se vítězným koncem první 

světové války byla tato otázka způsobu komunikace stále důležitější. Amery nicméně v této 

otázce nedůvěřoval Hankeymu a kvůli tomu se zaměřil primárně na přesvědčování 

ministerských předsedů Kanady sira Roberta Bordena a Austrálie Williama Hughese. Tato 

animozita mezi Amerym a Hankeyem byla oboustranná.242 Argumentoval, že v případě, kdy 
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je na imperiální kabinet nahlíženo jako na imperiální instituci, měl by tomu odpovídat i 

způsob komunikace. Ten měl být možný mezi jednotlivými členy přímo, nikoliv „jen 

prostřednictvím kolegy Longa“.243 Diskuze plynula a 18. července účastnící této imperiální 

válečné konference schválili usnesení, ve kterém  došli k závěru, že za současné situace je 

nutné komunikovat přímo. Souběžně s tím žádali, aby pro tuto komunikaci zavedl Imperiální 

válečný kabinet pravidla a opatření.244 

 

 V srpnu roku 1918 se opět jednalo o stanovení cílů, kterých by si přálo Britské 

impérium dosáhnout v mírové dohodě. Na jednání ze 13. srpna pronesl ministr zahraničí 

Balfour dlouhou řeč na téma poválečného uspořádání. Mezi body z jeho řeči, o kterých se 

nejvíce diskutovalo, byla budoucnost nepřátelských zámořských kolonií, ale i další 

všeobecné podmínky míru. Zmiňoval i komplikovanou situaci poválečného uspořádání ve 

střední Evropě, zejména kolem rozpadu Rakouska-Uherska, kde se mmj. vyjadřuje i o 

Československu. „Česko, například, jak už jsem myslím na jednom jednání kabinetu řekl, je 

ze všech států, ze kterých se Rakousko skládá ten, ke kterému jsem nakloněn cítit největší 

respekt.“245 Současně zmiňuje i problém území s podstatnou německou menšinou podél 

českých hor, dnes běžně označované souhrnným pojmem Sudety. Diskutoval také 

s australským premiérem Hughesem a kanadským Bordenem o otázce překreslování hranic 

Evropy, aby některé státy měly přístup k moři, stejně jako o zásadách plavení se po řekách 

a dopravy kolem nich, které by měly být použity na Rýnu. Situaci přirovnal Borden k situaci 

Kanady, když pronesl: „Víte, máme řeky i železnici mezi Kanadou a Spojenými státy.“246, 

což Balfour označil za dobrou analogii. Sám se klonil k názoru, že by Britské impérium 

nemělo převzít okupovaná osmanská a německá území pod svou správu. Myslel si totiž, že 

by odpovědnost za některá z nich měly převzít Spojené státy americké, což navrhoval i 

britský premiér David Lloyd George.247 Kanadský premiér Borden s jeho návrhem též 

souhlasil, neboť už dlouho usiloval o sblížení kanadských zájmů s těmi americkými. 

Současně s tím Balfour navrhoval, aby Austrálie, Nový Zéland a Jižní Afrika získaly dobyté 

německé kolonie, které leží blízko nich.248 S tímto souhlasili i představitelé Austrálie a 

Nového Zélandu.249 Proti zapojení Američanů do anexí nepřátelských koloniálních držav se 

následně ohradil jihoafrický generál Jan Smuts, který místo toho navrhoval svěřit je rukou 

do vznikající Společnosti národů, s čímž částečně souhlasil i novozélandský ministerský 
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předseda William Massey.250 
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5. Situace po první světové válce 
V této kapitole se zaměříme na období po konci první světové války. Podíváme se 

na průběh poválečných mírových jednání a na roli, jakou v nich hrála dominia. Zmíníme 

také krátce konstitucionální změny v rámci britského impéria a stručně se zaměříme i na 

imperiální konference, které po válce proběhly. Podrobná analýza událostí po skončení války 

je však již mimo rámec této bakalářské práce a proto nebude v práci řešena. 

 

Britští představitelé v průběhu války opakovaně ujišťovali zástupce dominií, že 

s nimi budou konzultovány podmínky míru a poválečného uspořádání a to jak proslovem 

v britském parlamentu v roce 1915,251 tak opakovaně již od počátku jednání Imperiálního 

válečného kabinetu.252 To však nakonec bylo dodržováno pouze částečně. Za problémové 

body zástupci dominií považovali například americký postoj ke vznikající Společnosti 

národů, otázku poválečného uspořádání a také otázku Američany prosazované politiky 

„svobodných moří“.253 Tuto politiku viděla dominia jako problematickou, zejména pokud se 

týkala dobytých německých kolonií, u kterých by byla v protikladu s dosud prosazovanou 

britskou politikou imperiálních preferencí. Jak David Lloyd George tak Arthur Balfour se 

také vyslovili, že by tuto otázku politiky „svobodných moří“ nechali na projednání nově 

vznikající Společnosti národů.254 Zmínili také například problematiku dovolené míry 

ozbrojování zemí ve střední Evropě, a to jak samotného Německa, tak nově vznikajících 

států jako bylo například Československo. V této otázce souhlasil Lord Robert Cecil, britský 

diplomat a budoucí první prezident Společnosti národů, s pohledem jihoafrického generála 

Smutse, že by tyto státy neměly mít dovoleno vytvářet velké armády.255 Australský premiér 

William Hughes také poprvé slyšel navrhované podmínky příměří na setkání Imperiálního 

válečného kabinetu z 5. května 1918 a okamžitě začal protestovat proti přijmutí 

Wilsonových „Čtrnácti bodů“, dokonce i s ústupky, které byly přidány na podnět Lloyda 

George, jako za závazné pro podmínky míru. Zápis z jednání doslova uvádí: „Mluvíc za sebe, 

odmítnul být svázán s koly spřežení Čtrnácti bodů, zejména s těmi týkající se Společnosti 

národů“.256 

 

Nedlouho po uzavření očekávaného příměří vypukla debata o postavení britských 

dominií na mírové konferenci. Diskuze v Imperiálním válečném kabinetu z počátku 

probíhala na základě předpokladu, že Britské Impérium bude mít na mírové konferenci 

zajištěno pouze pět míst.257 To by znamenalo, že by muselo dojít k přijetí nějakého 

panelového systému, v rámci kterého by byla Britská reprezentace na mírové konferenci 
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vybírána den ode dne z představitelů Velké Británie a jejich dominií. Členové kabinetu se 

proto nakonec shodli, že by měli tlačit nejen na reprezentaci Britského impéria v počtu pěti 

členů podle panelového systému, ale také pro samostatnou reprezentaci jednotlivých dominií 

a to ve stylu, jako obdržely menší země Dohody.258 Australský ministerský předseda 

William Hughes se však dožadoval větší reprezentace a komentoval to slovy: „Dominia jsou 

oprávněna k obdobné reprezentaci, jako obdržely neutrální státy. Austrálie vyslala a držela 

v polích více mužů, než Belgie, a proto si zaslouží mít na konferenci stejnou reprezentaci“.259 

 

Tyto požadavky byly nakonec i přes počáteční nevoli francouzských a amerických 

představitelů vyslyšeny. Bylo tedy nakonec rozhodnuto, že dominia a Indie obdrží dvojí 

zastoupení. To znamenalo, že prvně budou podle potřeby zastoupeny na panelu Britského 

impéria a zadruhé budou mít samostatné zastoupení na mírové konferenci jako válčící strany 

po dvou zástupcích. V prvním rámci panelu Britského impéria tak Británie a dominia 

utvořily Delegaci Britského impéria (British Empire Delegation), která byla považována za 

jakési prodloužení Imperiálního válečného kabinetu a setkávala se v Paříži za účelem 

schválení společné politiky ohledně podmínek míru a jako sekretář ji sloužil sir Maurice 

Hankey. A v druhém rámci mělo každé dominium právo vybrat si vlastní dva 

reprezentanty.260 Tento úspěch komentoval například Dr. Loring Christie, právní poradce 

kanadského premiéra Bordena. Zastával názor, že dominia na tomto dvojím zastoupení 

nebývale získala. Jako členové delegace Britského impéria totiž měli přístup k utajovaným 

materiálům z různých rad a jednání, ke kterým neměli přístup ani jiné, menší spojenecké 

země. V důsledku toho měli pak podle něj větší kontrolu a přehled o mírových jednáních.261 

 

Jak už bylo zmíněno, velkým tématem bylo také poválečné uspořádání, zejména pak 

co se týče bývalých německých kolonií. V této problematice byli zástupci dominií rozdělení. 

Zatímco Austrálie, Nový Zéland a Jižní Afrika prosazovaly anektování získaných 

německých území, například kanadský premiér Borden byl proti. Austrálie a Nový Zéland 

již dříve v srpnu deklarovaly svoji připravenost území anektovat, s čímž vyjádřil souhlas i 

Balfour.262 Sekretář Maurice Hankey, který se touto otázkou zabýval již delší dobu, se také 

snažil o usmíření kanadského Bordena, který byl proti anexi teritorií, s jihoafrickými 

představiteli Bothou, Smutsem a australským premiérem Hughsem.263 Australané také měli 

obavy ze šíření japonského vlivu směrem na jih.264 V průběhu debat padl také australský 

návrh, aby Německou Novou Guineu a Šalamounovy ostrovy spravovaly Spojené státy 

americké.265 Nakonec však mezi představiteli Nového Zélandu a Austrálie převážil náor, že 

bude lepší německá území v Pacifiku svěřit do rukou Velké Británie nebo jiné spřátelené 
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země.266 Zajímavý je také fakt, že během uzavírání mírových smluv v Paříži a dojednání 

paktu Společnosti národů, byl stále používán pojem „Britské impérium“ a nikoliv pojem 

„Commonwealth“.267 

 

5.1 Imperiální konference 
 První imperiální konference po válce proběhla ve dnech 20. června až 5. července 

roku 1921. Konferenci hostoval král Jiří V. a předsedal ji David Lloyd George.268 Mezi 

hlavní témata tento konference patřilo určení jednotné zahraniční politiky impéria, zejména 

vztah ke Spojeným státům americkým a Japonsku, a také diskuze o konstitucionálním 

uspořádání impéria. Nejnaléhavější pak byla otázka, jesli by se měla obnovit Anglicko-

Japonskou alianci, která podle původní smlouvy měla vypršet 13. července 1921.269 Pro její 

obnovení vystoupili například ministerští předsedové Austrálie William Hughes a Nového 

Zélandu William Massey. Ani jeden z nich totiž nechtěl být zachycen v případné válce mezi 

Spojenými státy a Japonskem. Kromě toho poukazovali na velkorysou pomoc, kterou 

Japonsko poskytlo během války a také na následné stažení Spojených států z mezinárodních 

záležitostí zpět do izolace.270 Pomoc Japonska vychvaloval i David Lloyd George, který také 

prohlásil, že: „Není části světa, kde bychom si přáli více udržet mír a fair-play pro všechny 

národy, a také vyhnout se závodům ve zbrojení, než v oblasti Pacifiku a Dálného 

Východu“.271 Proti naopak byl nový kanadský premiér Arthur Meighen, který argumentoval, 

že aliance by neblaze ovlivnila vztah se Spojenými státy, na které Kanada spoléhala v oblasti 

svojí obrany. Důsledkem pak nakonec bylo, že nedošlo k rozhodnutí o prodloužení aliance, 

a ta následně vypršela.272 I když devátá rezouluce z imperiální válečné konference z roku 

1917 uváděla, že má dojít k jednání o konstitucionálních změnách po skončení války, kromě 

jihoafrického Jana Smutse nikdo svolání speciální konference nepodporoval.273 Jeho snahy 

ještě více utnul nový kanadský premiér Arthur Meighen, který se postavil za svůj australský 

protějšek Williama Hughese proti provádění jakýchkoliv revolučních změn 

v konstitucionálním uspořádání impéria ve jménu dominiální autonomie. S tím souhlasil i 

novozélandský premiér Massey.274 

 

 Jednalo se také o první imperiální konferenci, na kterou obdržela pozvání i Indie, i 
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když se stále nejednalo o dominium, ale o kolonii. Nicméně byla primárně reprezentována 

Britským kabinetním ministrem zodpovědným za oblast Indie.275 V roce 1921 došlo také 

k podepsání Anglicko-Irské dohody, která tímto ukončila Irskou válku o nezávislost a 

ustanovila „Irský svobodný stát“ jako dominium v rámci Britského impéria.276 

 

 

 Další imperiální konference po válce proběhla ve dnech 1. října až 8. listopadu roku 

1923 a předsedal ji britský premiér Stanley Baldwin. Jednalo se o první imperiální 

konferenci, které se zúčastnil „Irský svobodný stát“.277 Konference výjimečně neobsahovala 

stěžejní konstitucionální témata, nicméně přispěla k rozšíření autonomie dominií v oblasti 

zahraničních vztahů.278 Mezi témata diskutovaná na konferenci patřila problematika 

zahraničních vztahů, spojená s ratifikováním a podepisováním konvencí. V pozadí se pak 

ocitly otázky jako například fungování Imperiální komise pro válečné hroby (the Imperial 

War Graves Commission) nebo postavení vysokých komisařů.279 Během konference také 

kanadský ministerský předseda Meighen chválil přínos imperiálních konferencí, v nichž 

vnímal hlavně osobní kontakty státníků jako pozitivní faktor pro vývoj vztahů dominií 

s mateřskou zemí. Vznesl také požadavek na to, aby se závěry konferenčních jednání 

publikovala.280 Objevily se také spory mezi dominii a Velkou Británií v souvislosti s nově 

sjednanou mírovou smlovou z Lausanne s Tureckem, o níž dominiální představitelé 

prohlásili, že se jedná o smlouvu pouze s Velkou Británií, jelikož oni se jednání 

neúčastnili.281 Jak lze vidět, požadavky dominií nezadržitelně směřovaly k nezávislé 

zahraniční politice. Tyto snahy v roce 1926 vyústily v Balfourovu deklaraci, která stanovila, 

že britská koruna už nadále nebude automaticky sloužit jako představitel všech zemí impéria 

v diplomatických jednáních mezi zeměmi.282 
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6. Závěr 
V této kapitole si odpovíme na naše stanovené výzkumné otázky vztahující se k roli 

Imperiálního válečného kabinetu ve vývoji vztahů mezi Velkou Británií a jejími dominii. 

V rámci této bakalářské práce byly stanoveny následující výzkumné otázky:  

 

1. Byl Imperiální válečný kabinet významným faktorem ve vývoji vztahů mezi Velkou 

Británií a jejími dominii a koloniemi? 

a. Pokud ano, byl Imperiální válečný kabinet nápomocný pří získávání větší 

autonomie pro dominia a kolonie a případně čím? 

b. Změnilo zřízení Imperiálního válečného kabinetu pohled jednotlivých 

dominií a kolonií na konstitucionální uskupení Britského impéria? 

 

2. Panovala při jednáních v Imperiálním válečném kabinetu mezi jednotlivými 

koloniemi (dominii) shoda či spíše naopak?  

c. V jakých tématech tomu tak nejčastěji bylo?  

d. Spolupracovala jednotlivá dominia při prosazování jednotlivých zájmů a 

snah o větší míru autonomie či změnu jejich statutu? 

 

Práce se zabývala uvedenými otázkami z širšího pohledu a řešeny budou postupně. 

K otázce číslo jedna lze z této práce vidět, že Imperiální válečný kabinet byl pro vývoj 

vztahů mezi Velkou Británií a jejími dominii skutečně významným faktorem. Jako jeden 

z mnoha příkladů lze poukázat například na roli dominií v jednáních o poválečném 

uspořádání. V období před vypuknutím první světové války byla dominia názorově 

rozdělena na příznivce federalistického přístupu, kteří si přáli konstitucionální změnu 

impéria tak, aby byly vztahy mezi dominii a mateřskou zemí více vyrovnané, tedy v něco, 

připomínající federaci a také si přáli vznik nových institucí. Někteří dokonce navrhovali 

vytvoření jakéhosi superstátu namísto Britského impéria.283 Na druhé straně pak byli 

zástupci autonomistického přístupu (někdy nazýváni odpůrci impéria),284 kteří ačkoliv 

požadovali větší nezávislost na mateřské zemi a větší míru autonomie v rozhodovacích 

procesech, nepožadovali však restrukturalizaci impéria a jeho institucí jako celku. Ani jedni 

však soudobou podobu vztahů nepovažovali za ideální. Například novozélandský premiér 

Richard John Seddon se spolu s ministerským předsedou Tasmánie sirem Edwardem 

Braddonem klonili k názoru, že vztahy mezi koloniemi a mateřskou zemí nejsou na 

uspokojivé úrovni a že by měly být formálnější.285  

To je v kontrastu s obdobím již v průběhu a následně po skončení války, kdy se 

vzájemné vztahy dostaly na jinou úroveň. Tyto změny lze pozorovat například ve faktu, že 

během jednání v Imperiálním válečném kabinetu docházelo ze strany představitelů dominií 

ke tvrdé kritice činnosti britského nejvyššího velení, což bylo něco zcela nového. Dříve by 

neměli nejen možnost se na válečném plánování podílet, ale ani své pochybnosti takto 

vyjádřit. Kanadský premiér Borden to komentoval slovy: „Byl tu nedostatek přípravy a 
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prozíravosti. Byl tu také nedostatek pořádného průzkumu.“,286 což podle něj vedlo ke 

zbytečným ztrátám materiálu i lidských životů.287 Podobně se vyjádřil také novozélandský 

ministerský předseda William Massey.288 Jako odpověď na tuto kritiku zřídil britský premiér 

David Lloyd George speciální Výbor ministerský předsedů (Committee of Prime Ministers), 

který měl za úkol prošetřit kroky provedené vojenským velením v minulosti. To jen 

dokazuje získaný velký vliv dominií, když byla schopna podnítit vznik výboru, který 

vyšetřoval kroky britských armádních velitelů.  

Dalším důkazem většího vlivu dominií byla skutečnost, že jejich představitelé měli 

možnost prostřednictvím Imperiálního válečného kabinetu vznášet požadavky pro podmínky 

mírového uspořádání pro impérium po válce. Například Austrálie, Nový Zéland a 

Jihoafrická unie již v srpnu 1918 deklarovaly svoji připravenost anektovat území bývalých 

německých kolonií, s čímž vyjádřil souhlas i tehdejší britský ministr zahraničí Arthur 

Balfour.289  

Nový vliv a autonomie dominií se projevila i v jednáních na Pařížské mírové 

konferenci. Bylo totiž rozhodnuto, že dominia a Indie na ní obdrží dvojí zastoupení. To 

znamenalo, že zaprvé budou podle potřeby zastoupeny na panelu Britského impéria a 

zadruhé budou mít samostatné zastoupení na mírové konferenci jako válčící strany po dvou 

zástupcích. V prvním rámci panelu Britského impéria tak Británie a dominia utvořily 

Delegaci Britského impéria (British Empire Delegation), která byla považována za jakési 

prodloužení Imperiálního válečného kabinetu a setkávala se v Paříži za účelem schválení 

společné politiky ohledně podmínek míru. A v druhém rámci mělo každé dominium právo 

vybrat si vlastní dva reprezentanty.290 Tento úspěch komentoval například Dr. Loring 

Christie, právní poradce kanadského premiéra Bordena. Zastával názor, že dominia na tomto 

dvojím zastoupení nebývale získala. Jako členové delegace Britského impéria totiž měli 

přístup k utajovaným materiálům z různých rad a jednání, ke kterým neměli přístup ani jiné, 

menší spojenecké země. V důsledku toho měli pak podle něj větší kontrolu a přehled o 

mírových jednáních.291 

 

V roce 1923 proběhla další imperiální konference, která výjimečně neobsahovala 

stěžejní konstitucionální témata, nicméně přispěla k rozšíření autonomie dominií v oblasti 

zahraničních vztahů.292 Objevily se také spory mezi dominii a Velkou Británií v souvislosti 

s nově sjednanou mírovou smlovou s Tureckem z Lausanne, o níž dominiální představitelé 

prohlásili, že se jedná o smlouvu pouze s Velkou Británií, protože oni se jednání 
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neúčastnili.293 Nezávislá zahraniční politika dominií byla evidentně jedním z hlavních témat 

této doby. Snahy dominií vyústily v Balfourovu deklaraci z roku 1926, která stanovila, že 

britská koruna už nadále nebude automaticky sloužit jako představitel všech zemí impéria 

v diplomatických jednáních mezi zeměmi.294 

V rámci této práce dospíváme u druhé otázky k názoru, že jednotlivá dominia 

v průběhu zasedání Imperiálního válečného kabinetu sledovala především svoje zájmy. Míra 

shody mezi jednotlivými dominii záležela na probíraném tématu. Jedním z takovýchto témat 

byla otázka anexe bývalých německých kolonií. Pro jejich anektování byl například 

jihoafrický ministerský předseda Botha nebo generál Jan Smuts, stejně tak jako australský 

premiér Hughes, představitelé Nového Zélandu nebo britský ministr pro zahraniční 

záležitosti Balfour. Proti naopak vystupoval kanadský premiér Robert Borden.295 Ten se 

klonil k názoru, že by zodpovědnost za některá tato území měly převzít Spojené státy 

americké, neboť usiloval o sblížení kanadských zájmu s americkými. Tento návrh 

podporoval i britský premiér David Llyod George. 296 Proti zapojení Američanů do anexí 

nepřátelských koloniálních držav se následně ohradil i jihoafrický generál Jan Smuts, který 

místo toho navrhoval svěřit je rukou do vznikající Společnosti národů, s čímž částečně 

souhlasil i novozélandský ministerský předseda William Massey.297  

Jedním z mála bodů, kdy došlo ke shodě, byla otázka dovolené míry ozbrojování 

zemí ve střední Evropě po válce. V této otázce souhlasil Lord Robert Cecil, britský diplomat 

a budoucí první prezident Společnosti národů, s pohledem jihoafrického generála Smutse, 

že by tyto státy jako bylo například Československo, Jugoslávie nebo Německo, neměly mít 

dovoleno vytvářet velké armády.298 

Naopak jako sporný bod vnímali členové Imperiálního válečného kabinetu například 

otázku Američany prosazované politiky „svobodných moří“.299 Tuto politiku viděla dominia 

jako problematickou, zejména pokud se týkala dobytých německých kolonií, u kterých by 

byla v protikladu s dosud prosazovanou britskou politikou imperiálních preferencí. Jak 

David Lloyd George tak Arthur Balfour se také vyslovili, že by tuto otázku politiky 

„svobodných moří“ nechali na projednání nově vznikající Společnosti národů.300 Australský 

premiér William Hughes také poprvé slyšel navrhované podmínky příměří na setkání 
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Imperiálního válečného kabinetu z 5. května 1918 a okamžitě začal protestovat proti přijmutí 

Wilsonových „Čtrnácti bodů“, dokonce i s ústupky, které byly přidány na podnět Lloyda 

George, jako za závazné pro podmínky míru. Zápis z jednání doslova uvádí: „Mluvíc za sebe, 

odmítnul být svázán s koly spřežení Čtrnácti bodů, zejména s těmi týkající se Společnosti 

národů“.301 

 

Na současně probíhajících setkáních imperiální válečné konference se pak v červenci 

1918 probírala záležitost způsobu komunikace mezi vládami jednotlivých samosprávných 

dominií a britským kabinetem.302 Britský sekretář Leopold Amery nicméně v této otázce 

nedůvěřoval Maurici Hankeymu a kvůli tomu se zaměřil primárně na přesvědčování 

ministerských předsedů Kanady sira Roberta Bordena a Austrálie Williama Hughese. Tato 

animozita mezi Amerym a Hankeyem byla oboustranná.303 Argumentoval, že v případě, kdy 

je na imperiální kabinet nahlíženo jako na imperiální instituci, měl by tomu odpovídat i 

způsob komunikace. Ten měl být možný mezi jednotlivými členy přímo, nikoliv „jen 

prostřednictvím kolegy Longa“.304 Diskuze plynula a 18. července účastnící této imperiální 

válečné konference schválili usnesení, ve kterém  došli k závěru, že za současné situace je 

nutné komunikovat přímo. Souběžně s tím žádali, aby pro tuto komunikaci zavedl Imperiální 

válečný kabinet pravidla a opatření.305 

 

Na imperiální konferenci v roce 1921 se pak řešila otázka, jesli by se měla obnovit 

Anglicko-Japonská aliance.306 Pro její obnovení vystoupili například ministerští předsedové 

Austrálie William Hughes a Nového Zélandu William Massey. Ani jeden z nich totiž nechtěl 

být zachycen v případné válce mezi Spojenými státy a Japonskem. Kromě toho poukazovali 

na velkorysou pomoc, kterou Japonsko poskytlo během války a také na následné stažení 

Spojených států z mezinárodních záležitostí zpět do izolace.307 Pomoc Japonska vychvaloval 

i David Lloyd George, který také prohlásil, že: „Není části světa, kde bychom si přáli více 

udržet mír a fair-play pro všechny národy, a také vyhnout se závodům ve zbrojení, než 

v oblasti Pacifiku a Dálného Východu“.308 Proti naopak byl nový kanadský premiér Arthur 

Meighen, který argumentoval, že aliance by neblaze ovlivnila vztah se Spojenými státy, na 

které Kanada spoléhala v oblasti svojí obrany. Důsledkem pak nakonec bylo, že nedošlo 

k rozhodnutí o prodloužení aliance, a ta následně vypršela.309 
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Na jednání Imperiálního válečného kabinetu také probíhala debata o mírové 

konferenci na konci války. Z počátku byl předpoklad, že Britské Impérium bude mít na 

mírové konferenci zajištěno pouze pět míst.310 Členové kabinetu se nakonec shodli, že by 

měli tlačit nejen na reprezentaci Britského impéria v počtu pěti členů podle panelového 

systému, ale také pro samostatnou reprezentaci jednotlivých dominií a to ve stylu, jako 

obdržely menší země Dohody.311 Australský ministerský předseda William Hughes se však 

dožadoval větší reprezentace a komentoval to slovy: „Dominia jsou oprávněna k obdobné 

reprezentaci, jako obdržely neutrální státy. Austrálie vyslala a držela v polích více mužů, 

než Belgie, a proto si zaslouží mít na konferenci stejnou reprezentaci“.312 

Bylo rozhodnuto, že dominia a Indie na ní obdrží dvojí zastoupení. To znamenalo, 

že zaprvé budou podle potřeby zastoupeny na panelu Britského impéria a zadruhé budou mít 

samostatné zastoupení na mírové konferenci jako válčící strany po dvou zástupcích. Británie 

a dominia tak utvořily Delegaci Britského impéria (British Empire Delegation), která byla 

považována za jakési prodloužení Imperiálního válečného kabinetu a setkávala se v Paříži 

za účelem schválení společné politiky ohledně podmínek míru. Navíc mělo každé dominium 

právo vybrat si vlastní dva reprezentanty.313 

Z výše uvedených skutečností tak vyplývá, že zřízení instituce Imperiálního 

válečného kabinetu rozhodně bylo důležitým mezníkem ve vývoji vztahů Velké Británie a 

jejích dominií. Kanadský ministerský předseda Meighen, který byl jak členem Imperiálního 

válečného kabinetu, tak účastníkem imperiálních konferencí, si chválil přínos osobních 

jednání státníků a označil je za pozitivní faktor pro vývoj vztahů dominií s mateřskou 

zemí.314 Imperiální válečný kabinet chválil rovněž britský ministerský předseda David Lloyd 

George, který přednesl krátký projev, ve kterém zhodnotil dosavadní působení kabinetu. Ten 

nazýval „velkým experimentem“ a dodal, že z pohledu britské strany byl tento experiment 

nečekaným úspěchem. „Přítomnost dominiálních představitelů se prokázala nejen jako 

pouhá podpora, ale jako skutečná pomoc britským členům [kabinetu] a umožnila jim 

společně dospět k důležitým závěrům“, pokračoval. „Experiment fungoval ještě lépe, než 

bylo očekáváno. Imperiální válečný kabinet byl skutečným Kabinetem, ve kterém bylo o 

záležitostech diskutováno intimně a s plnou znalostí všech materiálních faktů“, dodal. „Z 

pohledu britských členů [kabinetu] by byla velká chyba a smůla, kdyby tento experiment 

nebyl zopakován a včleněn do soukolí Britského impéria“.315  
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6.1 Summary 

In this chapter we will answer our research questions in regards to the role of Imperial 

War Cabinet on the evolution of relationships between Great Britain and its dominions. 

In this bachelor paper we established following research questions: 

 

1. Was the Imperial War Cabinet an important factor in evolution of relationships 

between Great Britain and its dominions and colonies? 

a. If yes, was Imperial War Cabinet helpful in getting more autonomy for the 

dominions and colonies and if so, how? 

b. Did the establishment of Imperial War Cabinet change the view of dominions 

and colonies on the constitutional order of the British Empire?  

 

2. Was there mostly agreement between dominions and colonies in discussions in 

Imperial War Cabinet or was it otherwise?  

a. In what topics was it most commonly so?  

b. Did the dominions co-operate in efforts to enforce their interests and in 

gaining more autonomy or change of their status? 

 

Paper approached the stated research questions in broader view, thus they will be 

answered one by one. As for the first question, from this Paper you can see that the Imperial 

War Cabinet was an important factor for the evolution of relationships between the Great 

Britain and its dominions. As one of many examples we can look at the role of dominions in 

the discussions of the post-war order. In the era before the start of the First World War the 

dominions were idealistically divided between supporters of the federalist approach, who 

wished to see a constitutional change in the Empire in a way that the relationships between 

dominions and the Great Britain would be more equal. Therefore into something akin to a 

federation as well as aiming for creation of new institutions. Some even suggested the 

creation of sort of super-state in place of the contemporary British Empire.316 On the other 

side were the supporters of autonomist view (sometimes called enemies of the empire),317 

who demanded more autonomy on the Great Britain and more autonomy in decision 

processes. However they mostly did not wish to see a restructuralization of the Empire and 

its intitutions as a whole. Neither of these groups viewed the contemporary state of 

relationships as an ideal. For example New Zealan’s prime minister Richard John Seddon 

together with Tasmania’s prime minister sir Edwardem Braddonem were of the opinion, that 

the relationships between the colonies and mother nation are not on an ideal level and that 

they should be more formal.318  

This is in contrast to an era during and after the First World War, where the mutual 

relationships got to a different level. These changes can b efor example observed in a fact, 

that druing discussions in Imperial War Cabinet the representatives of the dominions harshly 

criticised the actions of the British High Command, something that was brand new. Earlier, 
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they not only did not have an option to participate in making of the war plans, but even an 

option to voice their doubts. Canadian prime minister Borden commented the war planning 

with following words: „the unfortunate results which have obtained during the past year, 

and especially during the past three months, are due to lack of foresight, lack of preparation, 

and to defects of system and organisation.“,319 which according to him lead to unnecessary 

lossed of both materiál and human lives.320 New Zealan’s prime minister William Massey 

commented in a similiar fashion.321 As an answer to this critique, british prie minister Daid 

Lloyd George established the Committee of Prime Ministers, whose task was to investigate 

the steps military command took in the past. This only goes to prove the gained influence of 

the dominions, since they were able to initiate the creation of a Committee to investigate 

british army commanders.  

Another proof of the increased influence of dominions was a fact, that their 

representatives were able to raise their own requirements for the terms of the post-war order 

through the institution of Imperial War Cabinet. For example Australia, New Zealand and 

South African Union have already in August of 1918 declared their readiness to annex the 

lands of former German colonies, which was something even the at the time Secretary of 

State for Foreign Affairs Arthur Balfour agreed with.322  

Newfound influence and autonomy of the dominions projected into the discussions 

on Paris Peace Coference as well. It was decided that the dominions and India shall have a 

double representation. That meant, that they will firstly be according to the need represented 

on the panel of British Empire and secondly that they will have their two own independent 

representatives as nations, that took place in the war. In the first panel of the British Empire 

Britain and dominions formed the British Empire Delegation, which was viewed as a 

prolonged arm of the Imperial War Cabinet and met in Paris in effort to agree on a common 

policy in regard to the peace terms. Secondly, each dominion had a right to select two of its 

own representatives.323 This succes was commented for example by Dr. Loring Christie, who 

was a legal advisor to Canadian prime minister Borden. He was of the opinion that the 

dominions very much gained by this double representation. As members of the British 

Empire Delegation they had acces to classified papers from various meetings and 

committees. Something that even other allied nations did not have. This according to him 

gave the dominions better ability to watch and check the peace proceedings.324 

 

Another imperial konference took place in 1923 and it uncommonly did not contain 

key constitutional topics. However it contributed to the increase of autonomy of the 
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dominions in the area of foreign relations.325 There were also feuds between the dominions 

and the Great Britaind in regards to the newly agreed to Lausanne peace treaty with Turkey. 

Dominial representatives have said about it, that it is only an angreement with Great Britain, 

as they did not také part in the negotionations.326 Independent foreign policy of the 

dominions was evidently one of the main topics of the time. Efforts of the dominions lead to 

the Balfour Declaration in 1926, which stated, that the British Crown will no longer 

automaticall be a representative of all the imperial nations in diplomatic negotiations with 

other countries.327 

In this Paper in regard to the second research question we reach an opinion that the 

dominions during the sessions of the Imperia War Cabinet followed mainly their own 

interests. The amount of agreement between particular dominions depended on the debated 

topic. One of these topics was the question of annexation of former German colononies. In 

support of theri annexation was for example South African prime minister Botha or general 

Jan Smuts, as well as prime minister of Australia Hughes, representatives of New Zealand 

or british Secretary of State for Foreign Affairs Arthur Baflour. In opposition was the prime 

minister of Canada Robert Borden.328 He was of the opinion, that the responsibility over 

some of the territories should be taken over by the United States of America, because he 

sought to bring the Canadian interests near the American ones. This proposal was supported 

by the British prime minister David Llyod George as well.329 Against the involvement of the 

Americans in the annexation of German colonial possessions was the South African general 

Jan Smuts, who intead suggested to transfer this responsibility to the newly created League 

of Nations, which was something prime minister of New Zealand William Massey partly 

agreed with as well.330  

One of the few points, where the dominions were in an agreement was the question 

of allowed amount of rearmament of the Central European nations after the war. In this 

question Lord Robert Cecil, British diplomat and future first president of the League of 

Nations, agreed with the view of general Smuts that these nations such as Czechoslovakia, 

Yugoslavia or Germany should not be allowed to field significant armies.331 

On the other hand the members of the Imperial War Cabinet viewed the question of 

American supported policy of „Freedom of the Seas“ as a contentious point.332 This policy 
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was viewed as probelatic by some dominions, especially in regard to the recently conquered 

German colonies, in relation to which it was viewed in opposition to the preffered British 

policy of imperial preferences. Both David Lloyd George and Arthur Balfour have stated, 

that they would rather leave this question of the policy of „Freedom of the Seas“ to the newly 

established League of Nations.333 Australian prime minister William Hughes also heard the 

proposed terms of the armistice for the first time on the meeting of Imperial War Cabinet on 

the 5th of May 1918 and immidiately began to protest against including Wilson’s „Fourteen 

Points“ in the peace terms, even with modifications made on the initiative of Lloyd George. 

The notes from the meeting show that he stated: „Speaking for himself, he declined to he 

bound to the chariot-wheel of the Fourteen Points, particularly those dealing with the 

League of Nations“.334 

 

On the meetings of imperial war konference happening at the same time in July of 

1918, the matter of the type of communication between the dominion goverments and British 

Cabinet was discussed.335 British Secretary Leopold Amery did not trust Maurice Hankey i 

this question and because of that he focused primarily on convincing Canadian prime 

minister sir Robert Borden and Australia’s Williama Hughese. This animosity between 

Amery and Hankey was bilateral.336 He argued that in the case when the Imperial Cabinet is 

viewed as an imperial insitution, the manner of communication should match. 

Communication should be possible directly between members and not just „through 

colleague Long“.337 Discussion came and went and on the 18th of July the atendees of the 

conference agreed to a resolution stating that in current situation, direct communication is a 

necessity. Jointly with that they demanded that the Imperial War Cabinet makes the 

necceseary preparations and rules for this type of communication.338 

 

On the imperial conference in 1921 they discussed the question whether the English-

Japanese alliance should be renewed.339 In support of its reneweal spoke the prime ministers 

of Australia William Hughes and New Zealand William Massey. Neither of the wanted to 

be caught in a possible conflict between the United States and Japan. Besides that they pointe 

dout the significat help that Japan provided during the war as well as the withdrawal of the 

United States from international affairs back to isolation.340 The help of Japan was praised 

by David Lloyd George as well, who went as far to say that: „There is no quarter of the 

world where we desire more greatly to maintain peace and fair-play for all nations, and to 

avoid a competition of armaments, than in the Pacific and the Far East“.341 In opposition 
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was the new Canadian prime minister Arthur Meighen, who argued that the alliance would 

badly influence the relationship with the United States, on which Canada relied in the area 

of its defence. The conclusion was that no decision to renew the alliance was reached and it 

then expired.342 

On the meetings of Imperial War Cabinet the topic of the peace conference at the end 

of the war was also discussed. At the beggining there was an assumption that the British 

Empire would have only five places at the conference.343 Members of the cabinet decided in 

the end that they should press for not only the representation of British Empire numbering 

five members according to the panel systém, but for the seperate representation of the 

dominions in the style that smaller allied nations recieved as well.344 But the Australian 

prime minister William Hughes demanded bigger representation and commented the events 

with these words: „the Dominions were entitled to representation equal to that accorded to 

neutrals. Australia had put and kept more men in the field than Belgium, and deserved as 

much representation at the Conference“.345 

It was decided that the dominions and India will recieve double representation on the 

peace conference. That meant that they will firstly be represented according to need on the 

panel of British Empire and secondly they will have their own two independent delegates as 

a warring nations. Britain and the dominions therefore formed British Empire Delegation, 

which was considered to be a sort of prolonged arm of the Imperial War Cabinet and that 

met in Paris to agree on common policy regarding the peace terms. Each dominion also had 

the right to select two of its own delegates.346 

From the facts mentioned above it is clear that the establishment of institution of 

Imperial War Cabinet definitely was an important milestone in the evolution of relationships 

between the Great Britain and its dominions. Canadian prime minister Meighen, who was a 

member of the Imprial War Cabinet as well as a participant on the imperial conferences 

praised the benefit of personal meetings with other politicians and marked these as a positive 

factor in the evolution of relationships between the dominions and Great Britain.347 Imperial 

War Cabinet was also praised by british prime minister David Lloyd George, who presented 

a shor speech in which he evaluated the workings of the cabinet thus far. In it he called it a 

„great experiment“ and added, that from the point of view of the British side, this experiment 

was an unexpected success. „The presence of the Dominion representative s had proved not 

merely an encouragement but a real help to the British members, and had enabled them 

together to come to very important conclusions. The experiment had worked even better than 

he had anticipated; the Imperial War Cabinet had, in fact, been a real Cabinet, which had 

discussed things intimately and with the fullest knowledge of all the material facts. In the 

view of the British members, it would be a great mistake and a great misfortune if the 
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experiment were not repeated and incorporated in the machinery of the British Empire“.348  
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Teze bakalářské práce  

Název práce:  Imperiální válečný kabinet jako důležitý faktor pro vývoj vztahů Velké 

Británie a jejích dominií (kolonií) za první světové války? 

Název v AJ: Imperial war cabinet as an important factor in the evolution of relationships 

between Great Britain and its dominions (colonies) during the Great War.  

Klíčová slova: Velká Británie, Britské impérium, kolonie, 1. světová válka, 

mezinárodní vztahy, imperiální válečný kabinet, koloniální konference 

Klíčová slova anglicky: Great Britain, British Empire, Colonies, Great War, 

International Affairs, Imperial War Cabinet, Colonial Conferences 

Zdůvodnění výběru práce:  

Toto téma práce jsem si vybral z několika důvodů. V prvé řadě mě zajímá období první 

světové války a její dopady na Britské Impérium a změny ve struktuře jeho uspořádání, 

zejména ve vztahu k dominiím. Změny a vývoj ve vztazích Velké Británie a jejích dominií 

mohly vést k následnému většímu osamostatňování koloniálních zemí a v dlouhodobém 

důsledku nepochybně vývoj a povahu dekolonizace v následujících dekádách.  

Dalším důvodem výběru tohoto tématu je fakt, že se jedná o bezprecedentní zlom ve vývoji 

vztahu ke dominiím a zahraniční politice Velké Británie. Po dlouhé době, kdy dominia byla 

pod direktivou silné centrální moci, došlo k tomuto zlomu ve vztahu ke dominiím a jejich 

vnímání ze strany Velké Británie. Je pravděpodobné, že k tomuto vývoji bylo třeba tlaků 

vážné válečné situace Velké Británie, která pro své válečné plány potřebovala větší míru 

zapojení svých koloniálních území, a tudíž později musela dominiím a koloniím přiznat také 

větší míru samostatnosti na rozhodovacích procesech.  

Samotné období první světové války má dalekosáhlé důsledky pro následné světové 

uspořádání, z nichž některé přímo vedly k dalším konfliktům v průběhu 20. Století a některé 

dokonce ovlivňují aktuální politickou situaci i v dnešní době. 

Předpokládaný cíl: 

Cílem mé bakalářské práce je analýza důsledků vzniku Imperiálního válečného kabinetu ve 

Velké Británii na vztahy mezi dominii, koloniálními zeměmi a Velkou Británií. 

Sledovanými zeměmi jsou Kanada, Jižní Afrika, Austrálie, Nový Zéland, Newfoundland a 

Indie. U těchto zemí budeme provádět komparativní analýzu vybraných hledisek v době před 

vznikem Imperíálního válečného kabinetu s daty z doby po jeho vzniku.  

Podíváme se na to, jak dané země zasáhly do válečné snahy Velké Británie a jaký byl jejich 

vztah k Velké Británii před vznikem Imperiálního válečného kabinetu a po jeho vzniku. 

Budeme také zkoumat, jak probíhaly jednání v imperiálním válečném kabinetu, ve kterých 

bodech byla shoda nebo naopak rozkol a proč tomu tak bylo. V závěru se také podíváme na 

to, jak si dané země vydobyly větší nezávislost a práva a také na to, jaká byla jejich role na 

mírové konferenci v závěru války.  

Zaměříme se také na důvody pro samotný vznik Imperiálního válečného kabinetu. Dále se 

také podíváme kromě samotného Imperiálního válečného kabinetu i na souvislosti s 

Imperiálními koloniálními konferencemi, které v té době proběhly. V závěru práce se 

pokusíme odpovědět na otázku, zda-li a do jaké míry byl Imperiální válečný kabinet 
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důležitým faktorem ve vývoji vztahů mezi Velkou Británií a jejími dominii. 

Metodologie práce: 

V práci bude uplatněna metoda komparativní analýzy pro některá dominia a kolonie 

Britského Impéria - Kanadu, Jižní Afriku, Austrálii, Nový Zéland, Newfoundland a Indii ve 

vztahu k Velké Británii. Práce se zaměří na porovnání těchto zemí v době před vznikem 

Imperiálního válečného kabinetu s dobou po jeho vzniku z hlediska několika kritérií.  

Zaměříme se například na to, jak zasáhly tyto země do válečné snahy Britského Impéria 

nebo jestli a jak se změnil jejich vztah k Velké Británii po zřízení Imperiálního válečného 

kabinetu. Pozorovat budeme také to, proč imperiální válečný kabinet vznikl a jak v něm 

probíhala různá jednání. Podíváme se také na to, jestli mezi danými zeměmi panovala v 

probíraných tématech shoda či nikoliv a proč tomu tak bylo.  

V neposlední řadě se také zaměříme na to, jak si dané země vydobyly větší práva a 

nezávislost, proč k tomu došlo a také jaká byla nakonec jejich role na mírové konferenci v 

závěru války. 

Tyto změny ve vztazích dominií a Velké Británie budou sledovány pro období před válkou, 

z počátku války před zřízením Imperiálního válečného kabinetu a průběhem Imperiálních 

koloniálních konferencí během války a v neposlední řadě v období po zřízení Imperiálního 

válečného kabinetu, tedy v průběhu roku 1917 a roce 1918. 

Základní charakteristika tématu: 

Hlavním zaměřením tohoto téma jsou změny a vývoj ve vztazích mezi Velkou Británií a 

jejími dominii a koloniemi v období první světové války. Bude porovnáváno šest dominií 

Britského Impéria, a to Kanada, Jižní Afrika, Austrálie, Nový Zéland, Newfoundland a 

Indie. U těchto zemí budou zkoumána hlediska pro období před vznikem Imperiálního 

válečného kabinetu a pro období po jeho vzniku.  

V tomto porovnání bude obsaženo například to, jak dané země zasáhly do vojenské snahy 

Britského Impéria, či jak se měnil jejich vztah a míra nezávislosti v průběhu války. Podíváme 

se také na důvody a okolnosti vzniku Imperiálního válečného kabinetu a také na to, jak v 

něm probíhala jednání či ve kterých otázkách se názory zemí rozcházely a proč. 

Z hlediska doby se téma bude zabývat vícero obdobími v historii těchto zemí. V prvé řadě 

uvedeme stručnou historii těchto zemí a jak se dostaly pod koloniální nadvládu Velké 

Británie. Poté budeme věnovat pozornost také kontextu doby před začátkem první světové 

války a koloniálním konferencím, které v té době proběhly. V další části se zaměříme na 

období od počátku první světové války až do ustanovení Imperiálního válečného kabinetu. 

Pozornost bude věnována i Imperiálním koloniálním konferencím, které se konaly v průběhu 

války. Další část se zaměří na období od ustanovení Imperiálního válečného kabinetu až do 

konce první světové války. 

Předpokládaná struktura práce: 

Z počátku práce si definujeme klíčové pojmy pro tuto práci a stanovíme dominia a kolonie, 

které budou předměty našeho zájmu. Dále se krátce podíváme na období začátku 20. století, 

tedy ještě před začátkem tzv. Velké války. Popíšeme krátce situaci ve světě a zaměříme se 

také na koloniální konference, které v té době probíhaly. 

V další části práce si představíme stručnou historii a charakteristiku těchto zemí, ze které 

vyplývají některá specifika vztahu těchto kolonií k Velké Británii. Další částí práce je první 

část komparativní analýzy, kdy se zaměříme na jednotlivé země a hlediska jejich vztahu k 
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Velké Británii před vznikem Imperiálního válečného kabinetu a po jeho vzniku. Zaměříme 

se například na to, jak dané země zasáhly do válečné snahy Velké Británie nebo jaký byl 

jejich vztah k mateřské zemi. Věnovat se budeme také tomu, jak si tyto země postupně 

vydobyly větší míru nezávislosti či jak se podíleli na mírové konferenci v závěru války.  

Dále si také představíme, co Imperiální válečný kabinet byl, proč a za jakých okolností 

vznikl a jaké byly jeho úkoly a pravomoci. Podíváme se také na to, jak probíhaly jednání a 

ve kterých bodech byla shoda nebo naopak rozkol a proč tomu tak bylo. Pozornost budeme 

věnovat také Imperiálním koloniálním konferencím, které se také v tomto období konaly. V 

závěru práce shrneme naše poznatky a vyvodíme z nich závěry, nakolik se změnily vztahy 

dominií a Velké Británie během první světové války v důsledku zřízení Imperiálního 

válečného kabinetu. 
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