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Hodnotit diplomovou práci Davida Cesara vskutku není jednoduché. Na jedné straně 

Je totiž třeba vzít v potaz skutečnost, že autor při studiu vydaných pramenů i odborné 

literatury vynaložil značné úsilí, některé části textu se mnou jako se školitelem velmi 

podrobně konzultoval, při kteréžto příležitosti jsem mu doporučil celou řadu korekcí a oprav 

(věcných i jazykových), jež, jak se mi alespoň zdálo, diplomant respektoval. Předložená 

diplomová práce však jako by tyto konzultace a moje připomínky ve velkém množství 

případů vůbec nebrala v potaz, což sice nic nemění na Cesarově vynaloženém úsilí, zmíněném 

na samém počátku mého posudku, ale celkový dojem nesmírně poškozuje. 

Abych byl konkrétní! David Cesar se ve své práci zaměřil, jak napovídá již název jeho 

práce, na analýzu britské expanze do Egypta na počátku 80. let 19. století, přesněji řečeno od 

britské vojenské invaze do Egypta v roce 1882 do druhé poloviny 90. let (do tzv. Fašodské 

krize v roce 1898). Ve čtyřech kapitolách přitom s větším či menším úspěchem (některé části 

práce jsou silně popisné) analyzuje příčiny a průběh britské invaze, ustavení britské okupační 

správy a mezinárodní ohlas těchto událostí; následně se zabývá mahdistickým povstáním a 

neúspěšnou snahou Britů tuto revoltu potlačit, hodnotí britskou správu Egypta a - v poslední 

kapitole - porážku mahdistů a, v mezinárodním měřítku, též Francie v její snaze působit 

v Egyptě efektivně jako protiváha Británie. 

K takovémuto vymezení práce, k obsahu jednotlivých kapitol a k celkové koncepci 

nemám nejmenších výhrad, práce totiž vznikala velmi dlouho a dlouhou dobu po skutečně 

pečlivých konzultacích. O to větší rozpaky ve mně vyvolal předložený finální text: kromě 

velmi četných faktografických nepřesností (nesprávně uvedené funkce a jména některých 

diplomatů, politiků a státníků včetně ministerských předsedů) nejasné, matoucí a zavádějící 

výroky, nejednotné psaní místních a vlastních jmen, doslova obrovské množství překlepů 

svědčí o tom, že autor nevěnoval práci pozornost, jakou by si zasloužila. Moje zklamání je o 

to větší, že jsem s autorem, jak jsem již uvedl, části jeho práce osobně prošel, opravil a velmi 

dbal na to, aby se výše uvedené chyby v konečném textu neobjevily. 



Pokud jde o pramennou základnu a odbornou literaturu k danému tématu, David Cesar 

prostudoval velké množství pramenů a literatury, v tomto směru nemůže být o pochyb o jeho 

pracovitosti. Bohužel, skutečnost, že mě v posledním semestru, který předcházel odevzdání 

jeho diplomové práce, z pro mě nepochopitelných důvodů nevyhledal (nemluvě o tom, že by 

mi předložil ke schválení konečnou verzi své práce), se nevyhnutelně odrazila v tom, že práci 

nedoplnil o studium titulů (pramenů, monografií a zejména nejnovějších časopiseckých 

článků a studií a internetových zdrojů), bez nichž je - mírně řečeno - poněkud neúplná, což je 

velká škoda. 

V závěru posudku, jaký jsem po dobu svého působení na ústavu světových dějin FF 

UK v Praze dosud nebyl nucen psát, proto po pečlivém zvážení všech okolností konstatuji: 

úsilí vložené do diplomové práce, jehož jsme byl svědkem, nikoli její konečná podoba, mě 

vedou k závěru, že doporučuji, aby autor přistoupil k obhajobě své diplomové práce. 
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