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Význam admirála Nelsona pro osud válek s revoluční a hlavně napoleonskou Francií je 

nepochybně mimořádný; tím více udivuje, že v české literatuře se dosud neobjevila práce, 

která by se s touto mimořádnou osobností vyrovnávala. Tuto mezeru se pokusila zaplnit sl. 

M. Bansdasová, která ostatně ještě před odevzdáním této práce vydala (v r. 2007) Nelsonovu 

biografii. 

Sl. Bandasová přistoupila k této práci dobře připravena, přečetla mnoho titulů, 

zabývajících se Nelsonem, a některé vydané prameny (přičemž využila i webové stránky, což 

je krok v současnosti ne příliš obvyklý, ale v budoucnu nepochybně stále častější). Svou práci 

vystavěla v zásadě chronologicky, přičemž hlavní mezníky představují, což je v tomto případě 

naprosto pochopitelné, bitvy. Autorka se vojenskými událostmi přirozeně také nejvíce 

zabývá, ostatně Nelson kromě bojování v jiných oblastech nijak zvlášť nevynikal. 

Z pochopitelných důvodů však nemohla opomenout jiné pozoruhodné okolnosti Nelsonova 

života, zejména jeho vztah k ženám, zejména k lady Hamiltonové, který svou nekonvenčností 

budil pozornost veřejného mínění. Vedle líčení Nelsonových osudů se pokusila i o zpracování 

přehledu francouzského a britského loďstva. 

Nelsona líčí se značnými sympatiemi, především jako člověka, který byl zcela oddán 

svému povolání (a králi a vlasti); nezastírá však ani jeho slabší stránky a upozorňuje i na 

určité nedostatky v oblasti vojenské – držel se taktiky, která mu přinášela úspěchy, i když 

nebyla vždy adekvátní situaci.  

V každém případě se sl. Bandasové podařilo ukázat jeho charismatickou osobnost, 

která dokázala uchvátit své bezprostřední podřízené i prosté vojáky a která působila i na 

osoby, které mu byly postaveny na roveň či ho postavením dokonce převyšovaly. Není divu, 

že se Nelson – námořník, vítěz a gentleman stal zosobněním britských ideálů, které působily 

ještě dlouho po jeho smrti. 

Soudím, že si sl. Bandasová s tématem své bakalářské práce dobře poradila, a proto 

doporučuji, aby její práce byla připuštěna k obhajobě. 
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