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Britská politika vůči Malajsku a jeho dekolonizace v letech 1945 až 1971 
 
Dekolonizace je jedním z nejdůležitějších témat po roce 1945. Britské impérium bylo 

největší a nejheterogenější koloniální říší, a tak britská politika vůči koloniím a mandátním 
územím rozhodně nebyla uniformní. Cesta k nezávislosti Malajska sledovala určité obecné 
trendy dekolonizace, ale současně se vyznačovala vlastními specifiky („bezproblémový“ 
vztah Britů a Malajců před rokem 1941, okupace Japonskem, mnohem větší vliv kontextu 
studené války atd.).  

Předkládaná práce mapuje proměny britské politiky vůči Malajsku v letech 1945–
1971: od snahy decentralizovat (ale udržet) impérium v podobě Malajské unie, přes reakce na 
odpor Malajců vůči Unii dohodou o federaci, potlačení prokomunistické gerily, vyhlášení 
nezávislosti, až po pouhé rozmístění vojenských jednotek na malajském území – a v roce 
1971 pak jejich stažení. 

Častým problémem bakalářských prací, které se zabývají relativně dlouhým obdobím, 
je sklon k popisu – místo analýzy nastupuje chronologie. To je bohužel i hlavní problém této 
práce. V rozsahu bakalářské práce, pokud by náhodou nezvolila autorka jinou metodu (zde se 
z podivného důvodu nazývá případovou studií), to patrně jinak dopadnout nemohlo. 
Rozhodně by se nabízelo téma podstatně zúžit. Takto vznikl pouhý přehled. 

Zarážejí je absence výraznější teze – autorka slibuje zkoumat „jaké byly a jak se 
měnily cíle Británie v Malajsku? Jakými prostředky jich dosahovala?“ Tento slib je v rámci 
popisu v zásadě naplněn. Podivná je však otázka, zda „byla zde dekolonizace z pohledu 
Británie úspěšná.“ Když se nedefinují kritéria úspěšnosti, pak může samozřejmě dojít 
k libovolnému závěru (autorka dochází k závěru, že byla, cíle se podařilo naplnit… – být 
britským imperialistou, bych to ovšem viděl úplně jinak). Notabene, když se cíle díky 
okolnoset neustále měnily… 

Práce je založena zejména na obstarožní práci H. Millera z roku 1964 – ta je osou díla, 
která je v jednotlivých kapitolách doplňován dalšími tituly a články (relevantních je tak 4–5, 
zbytek je balast).  Autorka až na výjimky nezvládla provést kritiku pramenů a literatury – 
rozhodně jí není anotace titulu a hodnocení ve stylu: „skýtá množství užitečných informací a 
údajů“, „titul poskytl spoustu poznatků“, „nabízí cenný pohled“, „nabízí užitečný přehled“… 
Autorka tvrdí, že pracovala i s archivními dokumenty z The National Archives – jejich kritiku 
však neprovedla vůbec, resp. nevysvětlila, proč si vybrala z desítek (snad stovek) 
zveřejněných dokumentů právě jen 6 – vše Cabinet Papers z let 1948–1963. Trochu to svádí 
k domněnce, že prostě jen citovala místo z literatury ze zveřejněného pramene. No, proč ne – 
bakalářská práce nevyžaduje práci s prameny a je jistě užitečné ověřit si zdroj, z kterého autor 
čerpal.  Ale bylo by na místě, pokud se tak stalo, objasnit v úvodu. Otázku práce s prameny 
by měla autorka vysvětlit komisi.  

Co se týče zpracování, je práce vhodně strukturována do jednotlivých období, větší 
pozornost je logicky věnována 40. a 50. létům. Po formální stránce, poznámkový aparát, 
bibliografie atd. je práce v zásadě v pořádku.  V práci se objevuje minim stylistických a 
jazykových chyb či chybných překladů (cíl/účel (s. 9), „ukončit malajskou suverenitu“ 
(míněno privilegované postavení Malajců ve srovnání s Číňany, s. 11), „držel ji v temnotě“ 
(zřejmě in dark – v nevědomosti, neinformoval ji, s. 36). Občas se ovšem objevují zkratové 
soudy, které působí komicky – tak např. si údajně Británie byla v roce 1947 vědoma, že 
pokud by nevyšla Malajcům vstříc, „ohrozila by celou západní civilizaci“ (s. 16), hodnocení 
postavení Velké Británie na počátku studené války, jako by měla možnost se rozhodovat pro 
tu či onu stranu (s. 41)). 

 



Shrnuto – práci hodnotím jako povedenou kompilaci (ale bohužel jen to), a navrhuji 
hodnocení dobrá. 
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