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Eliška Bažantová si za cíl své bakalářské práce zvolila analýzu role britské admirality 
v dardanelské (gallipolské) operaci během první světové války, což věru není snadný úkol, 
zejména má-li o něm autor či autorka pojednat v rámci "pouhého" bakalářského úkolu se 
všemi s tím souvisejícími limity. Hned na úvod, čímž poněkud předbíhám, je nicméně třeba 
říci, že Bažantová svůj úkol zvládla se ctí. 

Bakalářská práce Elišky Bažantové je rozdělena do čtyř kapitol, které jsou v zásadě 
řazeny chronologicky. Stejně jako v případě její kolegyně Denisy Hilbertové se jedná zřejmě 
o nejracionálnější řešení, které sice v žádném ohledu nepřekvapí, ale zároveň umožňuje 
solidní a veskrze poctivý badatelský přístup k tématu. V první, retrospektivní kapitole, o jejíž 
podobě jsme spolu vedli dlouhé diskuse, autorka v relativní stručnosti rekapituluje vývoj 
anglického (britského) námořnictva v raném novověku a, posléze, jeho složitou cestu 
k získání dominantního postavení na světových mořích a oceánech v 18. a 19. století, přičemž 
správně a v patřičných souvislostech chápe spojitost hospodářského, politického a vojenského 
(zejména loďstva) vzestupu ostrovního státu v této době ("V 19. století zaznamenala Velká 
Británie vzestup, úzce spojený s námořním rozmachem a rozšířením koloniálního panství. 
Význam britského námořnictva však nelze posuzovat pouze z hlediska mocenského triumfu či 
prestiže impéria. Geografická poloha země rozhodovala o závislosti Velké Británii na 
námořních komunikacích, existence impéria tak byla podmíněna udržováním námořního 
spojení mateřské země s koloniemi. Veškerý britský export byl zcela vázán na lodní dopravu. 
Královské námořnictvo přebíralo garanci nad bezpečností námořních cest, zahraniční obchod 
zajišťovalo velké obchodní loďstvo." etc.). Kromě toho pojednává o vzestupu námořní 
rivality Británie s dalšími mocnostmi, především o britsko-německém soupeření v této 
oblasti: současně se věnuje osobnosti Winstona Churchilla a analýze jeho role na admiralitě -
zájem o tuto osobnost a její osudovou spojitost s admiralitou je ostatně jednou těch "svorek", 
které tak říkajíc drží bakalářskou práci pohromadě. 

Druhá kapitola je jednak (ve vší stručnosti) analýzou - z britského úhlu pohledu -
počátků první světové války, zároveň a především se však Eliška Bažantová věnuje zrodu 
dardanelské operace, tj. patové situaci a námořním plánům v Baltském moři, vstupu 
Osmanské říše do války a úvahám o vytvoření nové fronty ve východním Středomoří; 
neopomíjí ani listopadovou demonstraci síly britsko-francouzské flotily, různé varianty 
spojeneckých ofenzíva, konečně, projednávání a posléze schválení dardanelské operace 
klíčovými britskými úřady a autoritami. 

Třetí a čtvrtá kapitola tvoří jádro a vyvrcholení bakalářské práce. Eliška Bažantová se 
v nich zaměřila na analýzu samotné dardanelské operace (Cardenův plán etc.), rozhodnutí o 
spoluúčasti pozemních vojsk na této operaci, vylodění spojenců na poloostrově Gallipoli, 
Hamiltonova plánu invaze a, konečně, vylodění v zátoce Suvla; ve čtvrté kapitole se pak 
Bažantová soustředila na analýzu důsledků dardanelské operce (pro britskou vnitřní politiku, 
pro další fungování britské diplomacie i, v neposlední řadě, na poli válečném). Zajímavou a 
v řadě ohledů pozoruhodnou tečkou za kvalitní bakalářskou prací j sou pak závěrečná úvaha 
nazvaná "Gallipoli v dnešním světě" a pokus o objektivní zhodnocení dardanelské operace 
jako celku. 



Jak je z předchozích řádků zjevné, stál před Eliškou Bažantovou vskutku náročný cíl -
pojednat o výše zmíněném tématu (respektive o výše zmíněných tématech) v rozměru 
bakalářské práce totiž vyžaduje nejen jazykové znalosti, velikou píli, pokud jde o množství 
prostudovaných vydaných pramenů a odborné literatury, ale rovněž schopnost oddělit 

podstatné od méně podstatného, zásadní od marginálního, ilustrativní od pouze "zajímavého" 
a tak dále. Podstatné je, že si Eliška Bažantová s nástrahami, jež na ni při psaní bakalářky 
čekaly, poradila opravdu výtečně. Její bakalářská práce jistě není objevná ve smyslu 
zásadního historiografického opusu či objevení čehosi nového, to lze ostatně očekávat spíše 
od doktorských disertací, habilitační prací či velkých životních děl zralých historiků než od 
"pouhé" bakalářky. Současně nicméně potvrzuje, že se lze věnovat světovým a obecným 
dějinám i na této úrovni, byt' by výsledkem nebylo "nic víc" než solidní zpracování velkého 
tématu (v přiměřeném rozsahu), které přesvědčivě ukáže, že budoucí absolvent/lm zvládl/a 
základy historikova řemesla, tj. heuristiku, metody práce, že disponuje schopností přesvědčivě 
argumentovat a interpretovat a - v neposlední řadě - vnést do textu svůj osobní náhled. Pro 
případ bakalářské práce jsem přesvědčen o tom, že to není málo. 

Vzhledem k tomu, že práce Elišky Bažantové splňuje rovněž všechny formální 
náležitosti (zejména kvalitní poznámkový aparát), že je napsána kultivovaným jazykem (s 
minimem překlepů, chyb a stylistických neobratností), je, alespoň doufám, více než zjevné, že 
ji doporučuji k obhajobě. 
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