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Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci Kristýny Hladíkové  

Britská politika vůči Malajsku a jeho dekolonizace v letech 1945 až 1971 

 
Dnešní Malajsie byla jednou z obchodně i strategicky nejvýznamnějších britských 
držav a po vypuknutí komunistického povstání etnických Číňanů na konci 40. let se 
stala i jedním z „horkých“ míst studené války. Teprve po porážce povstání 
v polovině 50. let bylo dokončeno již v prvních poválečných letech započaté 
rozvolňování vazeb na mateřskou zemi a udělení plné nezávislosti v roce 1957 – při 
zachování smluvních závazků k vojenské pomoci a intenzivních politických a 
obchodních vztahů – se stal předzvěstí i předobrazem závěrečné fáze rozpouštení 
britského impéria. Přesto v české historiografii nebyla této významné kapitole britské 
dekolonizace dosud věnována větší pozornost. Kristýna Hladíková, jejíž bakalářská 
práce se snaží právě tuto mezeru zaplnit, tak byla odkázána téměř výhradně na 
anglofonní literaturu a (v menší, pro bakalářskou práci však postačující míře) na 
zveřejněné dokumenty britské vlády.   
 
Práce je vystavěna chronologicky (její časové vymezení i vnitřní členění podle 
hlavních mezníků vývoje v samotné Malajsii je vhodné, stejně jako zařazení úvodní 
kapitoly věnované vývoji před rokem 1945 a formativní zkušenosti japonské 
okupace), jejím cílem však je víc než jen prostý popis vývoje britské politiky 
v Malajsku: jak autorka srozumitelně vysvětluje v úvodu, zajímá ji vývoj cílů britské 
politiky v oblasti, prostředků, jimiž se snažila těchto cílů dosáhnout, a konečně, 
poměřováno těmito cíli, úspěšnost britského počínání. Naplnění tohoto analytického 
cíle práce napomáhá zařazení dílčích závěrů na konci každé kapitoly, hlavní zjištění 
– čtenáři utkví především pragmatičnost britské politiky a průběžně se horšící 
finanční situace Británie, jež stále více omezovala možnosti jejího mocenského 
působení v Asii – jsou pak velmi srozumitelně shrnuta v závěru práce.    
 
Jazyková úroveň práce je solidní (oceňuji, že se autorka dokázala vcelku úspěšně 
oprostit od žurnalismů, které byly pro její styl v době začátku psaní této práce 
příznačné), odkazový aparát je přiměřený, k formálním náležitostem práce nemám 
připomínek.  
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Pokud při obhajobě zbude čas, navrhuji, aby se autorka vrátila k některým aspektům 
zkoumaného tématu, jimž v práci především z důvodu jejího omezeného rozsahu 
nevěnovala větší pozornost:  
 
Je možné případ Malajsie považovat za typický pro britský přístup k dekolonizaci 
v poválečném období (pokud ano, v čem především), anebo za spíše 
výjimečný/jedinečný (a proč)?  
 
Stala se politika vůči Malajsku někdy předmětem zásadního sporu mezi britskou 
vládou a opozicí?  
 
Jak přijímalo veřejné mínění v Británii metody, které Britové při potírání povstání 
používali? 
 
Kristýna Hladíková předkládá kvalitní bakalářskou práci, která splňuje všechny 
požadavky na bakalářské práce kladené a kterou mohu bez výhrad doporučit 
k obhajobě. Navrhuji, aby podle průběhu obhajoby byla hodnocena stupněm 
výborně nebo velmi dobře.  
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