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Jaroslav Valkoun: "Egypt pod britským protektorátem v letech 1882-1899. 

Příspěvek k dějinám Britského impéria", Praha 2008, 246 stran 

Jaroslav Valkoun se ve své práci zaměřil na analýzu vývoje v Egyptě od obsazení 

Brity na počátku 80. let 19. století do tzv. Fašodské krize v roce 1898. Třebaže se jedná o 

velmi náročný úkol, Jaroslav Valkoun svých cílú dosáhl a napsal velmi kvalitní diplomovou 

práci, která splňuje všechny nároky, jež jsou na takovou práci kladené. 

Přesto lze ve Valkounově práci rozlišovat mezi kapitolami, jež jsou "výborné" Gako 

klasifikační stupeň), a mezi těmi, respektive tou, která je vskutku vynikající. Za standardně 

"výborné" si dovolím označit první, druhou a zčásti čtvrtou kapitolu, za vynikající pak 

především kapitolu třetí a některé části kapitoly čtvrté. 

Proč přistupuji k tomuto rozlišení? Je tomu tak hned z několika dúvodů. V první a 

druhé kapitole Valkoun zdařile analyzuje politickou a hospodářskou situaci v Egyptě v éře 

chedíva Ismaíla, počátky krize chedívátu, Úrábího povstání, první léta britské okupace a další 

záležitosti. Činí tak - kromě maličkostí, jež nejsou pro celek podstatné - bezchybně, často 

precizně, výtečně a s rozmyslem formuluje, ale přesto - v jistém ohledu - zůstává na povrchu 

věcí; při tomto pohledu na egyptské záležitosti prostě z vydaných pramenů a odborné 

literatury více získat nelze. 

Především třetí kapitola (a zčásti i kapitola čtvrtá, zejména v podrobných pasážích, 

věnovaných výstavbě pouštní železnice) je ale pro čtenáře velmi příjemným překvapením. 

Valkoun v ní s vynikající znalostí místních poměrů, administrativních a politických struktur 

britsko-egyptské vlády, soudních a ekonomických souvislostí (často nesmírně složitých) 

podává velice zasvěcený, plastický a - navzdory složitosti tématu - čtivý obraz toho, jak se 

Egypt po příchodú Britú začal proměňovat a jak náročné na realizaci tyto změny byly. 

V tomto ohledu je jeho práce velmi cenným příspěvkem k výzkumu a prezentaci dějin 

Britského impéria na sklonku 19. století. Jaroslav Valkoun tak po mém soudu prokázal, že má 

schopnost přesáhnout hranice politických dějin, jež jistě nelze odsunout na okraj zájmu, ale 

jejichž výzkum vždy nutně "odhalí" pouze část toho, jakým směrem se vývoj v té které zemi 



ubíral. Vezmeme-li v potaz, že Valkoun je teprve na samém počátky dráhy profesionálního 

historika, potomje nutno říci, že se jedná o velmi cenný příslib do budoucna. 

V této souvislosti musím zdůraznit rovněž skutečnost, že Jaroslav Valkoun v diplomce 

výtečně navázal na svou bakalářskou práci, přičemž prostudoval úctyhodné množství odborné 

literatury a vydaných pramenů; lze říci, že v jeho seznamu nescházÍ žádná zásadní práce ke 

zvolenému tématu. V dnešní době politováníhodného úpadku vyjadřovacích schopností 

studentů pak musím konstatovat, že Valkounova práce je též na výtečné stylistické úrovni; 

jeho vyjadřování je, jak jsem již ostatně uvedl, přesné a velmi kultivované. 

Z výše uvedených důvodů je, alespoň soudím, zřejmé, že práci Jaroslava Valkouna 

doporučuji k obhajobě, o níž jsem přesvědčen, že bude úspěšná. Kromě toho navrhuji, aby 

jeho diplomová práce byla uznána jako práce rigorózní (tj. aby po jejím obhájení a složení 

státní rigorózní zkoušky získal Jaroslav Valkoun titul doktora filozofie - PhDr.). 
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