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Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci Jana Lelláka

Britská politika vůči Jihoafrické republice v období vlády Margaret 

Thatcherové (1979-1990)

Bakalářská práce Jana Lelláka se zabývá komplikovanou otázkou britské politiky vůči 

Jihoafrické republice za vlády konzervativní premiérky Margaret Thatcherové. Ta byla 

vystavena silné kritice kvůli svým krokům, kterými bránila zostření sankčního režimu, 

jemuž byl apartheidní jihoafrický režim vystaven. Autorovým cílem je „popsat a zhodnotit 

nejvýznamnější vlivy“, které se do utváření britské politiky vůči JAR v daném období 

promítaly a ve svém úhrnu způsobily, že britská vláda byla ochotna nést náklady plynoucí 

z nepřímé podpory mezinárodně odsuzovaného režimu. Jedná se o nejednoznačné téma 

vyžadující odstíněný přístup a schopnost zachytit husté předivo strategických, politických,

ekonomických a kulturních zájmů a vazeb a autor si s ním podle mého názoru velmi dobře 

poradil.

Pramenná a bibliografická základna práce má odpovídající šíři. Autor se opírá především o 

sekundární literaturu, v rámci možností však využívá i zdroje primární. Poznámkový aparát 

je zpracován pečlivě, při opakovaných odkazech na stejný zdroj by bylo zcela postačilo 

uvádět zkrácené bibliografické záznamy. Nakolik spolehlivé se autorovi jeví být ve světle 

odborné literatury, s níž měl možnost pracovat, podání motivů a praktických kroků britské 

politiky vůči JAR v pamětech Margaret Thatcherové?

Výstavba práce kombinuje chronologickou a tematickou logiku. Po úvodu s vyčerpávajícím, 

ale spíše popisným přehledem použité literatury a stručné leč výstižné charakteristice britské 

zahraniční politiky v éře Margaret Thatcherové jsou zařazeny dvě chronologické kapitoly 

nastiňující vývoj Jižní Afriky a počátek eroze jejího apartheidního režimu (kapitola 2) a 

problematiku mezinárodních sankcí vůči JAR (kapitola 3) ve sledovaném období.

Nejrozsáhlejší částí stati je závěrečná čtvrtá kapitola, která představuje hlavní těžiště práce. 

V ní autor analyzuje faktory, jež se do utváření britské politiky vůči JAR v 80. letech 

promítaly; ty logicky a transparentně člení na britské politické a ekonomické zájmy v JAR, 

strategické zájmy Británie v regionu, normativní a kulturně-civilizační vlivy.    

Práce je psána srozumitelným, čtivým jazykem, autor se dopustil jen malého množství 

gramatických či stylistických chyb („nežli“ na s. 47, „Israel“, s. 29).
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K práci jsou vhodně přiloženy seznam zkratek, chronologická tabulka a mapa JAR. 

Považuje autor české práce o Margaret Thatcherové (Fajmon, Petřík) za seriózní a objektivní?

Zvolené téma je nepochybně velmi zajímavé jako případová studie sama o sobě, přesto je 

škoda, že se autor nepokusil na základě své analýzy a standardní teorie (nejlépe FPA) 

formulovat závěry s širší platností. Je podle jeho názoru možné britskou politiku vůči JAR 

v 80. letech prezentovat jako argument ve prospěch realistické/racionalistické teze primátu 

zájmů nad hodnotovými závazky?

Je případ Jižní Afriky ojedinělý, anebo v 80. letech existovalo více takto zdiskreditovaných 

režimů, vůči nimž by Británie vystupovala v roli brzdy při stupňování mezinárodního tlaku?

Jaké byly jeho vnitropolitické souvislosti v samotné Británii (postoj opozice, případný disent 

v řadách samotných konzervativců)?

Jan Lellák předkládá kvalitní, pečlivě zpracovanou bakalářskou práci, která jednoznačně 

splňuje požadavky na bakalářské práce kladené. Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji, 

aby v případě vynikající obhajoby byla ještě hodnocena stupněm výborně.

V Praze dne 11. června 2012
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