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Britská politika vůči Jihoafrické republice  

v období vlády Margaret Thatcherové (1979-1990)  

 

Autor se ve své bakalářské práci zabývá především otázkou, proč se Velká Británie 

v období vlády Margaret Thatcherové stavěla odmítavě k sankcím vůči Jihoafrické republice. 

Odpověď nachází v širokém spektru vazeb od ekonomických přes politické, strategické, 

regionální až po „normativně hodnotové“. Text je rozdělen do čtyř kapitol, z nichž meritorně 

se samotnému tématu věnuje vlastně až ta čtvrtá, zatímco předchozí tři se zabývají nejprve 

základními východisky zahraniční politiky vlády Margaret Thatcherové a poté poválečným 

vývojem Jižní Afriky a jejím postavením na mezinárodní scéně. Tomu všemu předchází Úvod 

s jasně stanovenými výzkumnými otázkami a opravdu důkladným rozborem použité odborné 

literatury, jejíž množství je pro úroveň bakalářské práce nadstandardní. 

Práce je dobře vystavěna a napsána kultivovaným jazykem s jen občasnými chybami a 

překlepy, její závěry jsou přesvědčivé a dobře vyargumentované. Mé kritické připomínky 

proto nejsou nikterak zásadní – nicméně pár jich nelze nevznést: Asi není možné tvrdit, že se 

období vlády Margaret Thatcherové „vyznačovalo použitím vojenské síly k prosazení svých 

zájmů“ (s. 15). Falklandská válka je v tomto smyslu výjimkou, přičemž zůstává dějinným 

paradoxem, že ji Británie doslova „stihla“ vést a vyhrát jen díky tomu, že do té doby nestačila 

provést plánovanou podstatnou redukci svých námořních sil, o níž už dříve v rámci 

„rozpočtové odpovědnosti“ rozhodla právě vláda Margaret Thatcherové. Británie také o 

necelou dekádu dříve vstoupila do celého Evropského společenství, nikoli jen do Evropského 

hospodářského společenství (s. 16). (Mimochodem, stalo se tak v roce 1973, nikoli v době 

vlády Thatcherové, jak by vyplývalo z kontextu předchozí věty; nicméně nepodezřívám 

autora z toho, že by to nevěděl.) Do stejné kategorie terminologie, která byla z politických 

důvodů dominantní před rokem 1989 (a autorovi nejspíš vyplynula z literatury z onoho 

období) patří „Německá spolková republika“ (s. 27) – namísto Spolkové republiky Německo. 

V pasáži o politickém zájmu Británie v Jižní Africe není jasné, kdy a kde Douglas Hurd 

zdůraznil, že Velká Británie neměla žádný specifický plán na přeměnu Jihoafrické republiky 

v demokracii (s. 33). Šlo o dobovou bezradnost, nebo o zpětnou vzpomínku? V této 

souvislosti by nicméně bylo vhodné, aby se Jan Lellák při obhajobě pokusil zodpovědět 

klíčovou otázku, a sice do jaké míry britský přístup kritizovat vnitřní jihoafrické uspořádání 

„zevnitř“ – ať už byl veden dlouhodobou vizí, či nikoli, ale v každém případě se tolik 



odlišoval od politiky ostatních demokratických zemí vůči JAR – nakonec přispěl či nepřispěl 

ke zrušení apartheidu a postupnému nastolení demokracie pro všechny na začátku 90. let. 

Kapitola o geostrategických a regionálních zájmech Británie začíná úvahou o 

potenciálně nebezpečném vlivu SSSR v oblasti Jižní Afriky, která však bohužel není zasazena 

do jakéhokoli kontextu (s. 36). Přemítání o možnosti nasazení sovětských jednotek v JAR (s. 

39) pak hraničí s čirou fantazií, jakkoli lze jistě něco takového nalézt v literatuře z roku 1984; 

tady je však třeba provést kritiku použitého zdroje. Ostatně Sovětský svaz sice kupříkladu do 

Angoly či Etiopie vyslal vojenské poradce, nicméně k přímému nasazení bojových jednotek 

na tomto kontinentě v letech studené války nedošlo. Souhlasím sice s tím, že je obtížné 

jednoznačně určit, které priority v sovětské politice převládaly vůči tomuto regionu 

v osmdesátých letech – ale určitě se to nelze dozvědět ze sborníku vydaného v roce 1979, na 

nějž autor v této pasáži odkazuje (s. 39). A v neposlední řadě by mě zajímal význam 

následující věty: „Premiér B. J. Vorster dále v roce 1968 zakázal jihoafrickému kriketovému 

družstvu start v Anglii, protože jeho členem byl jeden ‘barevný’ sportovec.“ (s. 44) Pokud šlo 

o člena jihoafrického družstva, proč nebyl nahrazen bělochem? 

Na poli gramatických prohřešků bych autorovi doporučoval lépe si ujasnit psaní 

velkých písmen („Jihoafrický dluh“, „Britský zájem“, ale naopak „Kapské město“), dále psát 

Írán, nikoli „Irán“ (s. 31), Svazijsko namísto „Swazilsko“ (s. 38) atd. Z  překlepů uvedu snad 

alespoň půvabné „Bahamáské“ ostrovy (s. 25). A konečně se autorovi v práci poněkud 

„rozjelo“ číslování podkapitol (s. 21, 28, 29, 36, 37, 39, 41). 

 

Uvedené dílčí výhrady ovšem nic nemění na tom, že kvalitně zpracovanou, 

promyšlenou bakalářskou práci Jana Lelláka doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji 

známkou výborně. 

 

 

V Praze dne 15. 6. 2012      PhDr. Vít Smetana, Ph.D. 

         Oponent 


