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Oponentský posudek na bakalářskou práci Ondřeje Svobody 

Británie v úzkých: Britská obranná politika mezi světovými válkami 

 
Bakalářskou práce Ondřeje Svobody jsem si přečetl s velkým zájmem. Autor při 
psaní své studie věnované vývoji a dilematům britské obranné politiky 
v meziválečném období – tématu ve srovnání se zahraniční politikou Británie té doby 
jednoznačně opomíjenému – dokázal obsáhnout impozantní množství sekundární a 
memoárové literatury a předložit faktograficky nabitý text psaný úsporným, ale 
čtivým stylem s jen občasnými drobnými prohřešky proti správné češtině („statusu 
quo“ na s. 7). V práci prokázal suverénní zvládnutí dějin mezinárodních vztahů i 
britských reálií v meziválečném období a jeho studie mj. dobře ukazuje, proč je 
paušální obviňování britské diplomacie druhé poloviny 30. let z appeasementu příliš 
zjednodušující. Silnou stránkou jeho práce je důraz na „mikro-úroveň“, tedy na roli 
jednotlivých osobností (špičkových politiků a úředníků i vojenských stratégů a 
velitelů) při formulaci britské obranné politiky a ve sporech o definici hrozeb a 
priorit (pěkně jsou přiblíženy např. v kapitole 3). 
 
V úvodu autor jasně vymezuje cíle práce (zařazený rozbor pramenů a literatury je 
sice poměrně stručný, ale pro bakalářskou práci dostačující), mám však za to, že 
položených otázek je příliš mnoho (nutno ovšem uznat, že v závěru autor na všechny 
nabízí alespoň stručnou odpověď) a celkově je takto pojatý projekt na bakalářskou 
práci možná až příliš ambiciózní. Historiografickou práci samozřejmě není možné 
posuzovat měřítky společenských věd, přesto: nebylo by vhodnější koncepci práce 
vystavět okolo jedné konkrétní teze či výzkumné otázky, jež by všechna témata, jež 
autor otevírá, i nějakým způsobem hierarchizovala? Kombinovaná struktura práce je 
vynalézavá, má nicméně určité meze, kdy názvy podkapitol ne vždy zcela vystihují 
jejich obsah (např. podkapitola 1.4 „Koloniální služba“ takřka z poloviny rozebírá 
vývoj britského postoje k Francii). Celkově postrádám nějaký pevnější rámec 
(nabízelo by se zařazení rozvrhu či „půdorysu“ tématu s nastíněním základních 
reálií do první kapitoly stati), jenž by celou problematiku lépe strukturoval a 
organizoval všechnu faktografii – bez něj práce nutně působí poněkud těkavě. 
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Vytknout je nutné i způsob, kterým autor zachází (či spíš nezachází) se schématem, 
které zařazuje na s. 3 a avizuje jako teoretický rámec práce. Schéma je uvedeno jen 
letmo (s. 2), v práci s ním autor pracuje jen implicitně a nevyužívá ho ani k závěrečné 
interpretaci/shrnutí – v čem tedy spočívá přínos zařazení tohoto schématu do práce?   

 
Jsou údaje v tabulce na s. 26 ve stálých cenách (a kterého roku) očištěných od inflace, 
anebo by pro zjištění skutečného tempa nárůstu vojenských výdajů bylo nejprve 
třeba znát a odečíst index růstu cen? V tabulce na s. 33 autor srovnává námořní síly 
hlavních velmocí; pokud jde o Britské impérium, jakou část těchto sil tvořila loďstva 
udržovaná dominii (pokud lze o loďstvech jednotlivých dominií vůbec hovořit), a 
byly tyto síly Londýnu k dispozici za stejných podmínek jako síly britské? Kdo je 
autorem závěrečního citátu (odkaz 168)? 
 
Na britskou zahraniční politiku po druhé světové válce převládá v akademické 
komunitě kritický názor, že místo aby cílevědomě vycházela z oficiální vládní 
koncepce, jež by jasně hierarchizovala její priority, byla podřízena logice a nárokům 
britských globálních vojenských závazků a nepříznivého ekonomického vývoje a 
jednotlivá (i klíčová) rozhodnutí byla přijímána víceméně ad hoc; liší podle autora 
v tomto ohledu vztah mezi zahraniční a obrannou politikou v meziválečném období?     

 
Práce Ondřeje Svobody splňuje nároky na bakalářské práce kladené. Doporučuji ji 
proto k obhajobě a hodnotím ji na pomezí stupňů výborně a velmi dobře; v případě 
zdařilé obhajoby navrhuji přiklonit se k lepší z obou známek.  
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