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 Bakalářská práce sl. Markéty Kadlecové o druhé búrské válce a jejím odrazu 
v českém veřejném mínění se skládá z několika kapitol. Po úvodu, do něhož je 
zahrnut přehled o pramenech a literatuře, poznámka o struktuře práce a stručný 
přehled chápání Búrů a jejich boje za samostatnost v pojetí českých encyklopedií, se 
autorka zaměřila na vývoj búrského osídlení v jižní Africe, nástupu britské moci a 
rozhodujících okolnostech při zostření vztahu obou evropských etnik – objevu 
nalezišť diamantů a zlata. Pak se autorka zabývá vlastní válkou, zmiňuje se o otázce 
koncentračních táborů a postavení domorodého černošského obyvatelstva.  
 Na podkapitolku o tom, jak o této válce soudilo veřejné světové mínění, 
navazuje vlastní jádro práce, věnované reakci české společnosti. Ta je představena 
na základě analýzy dvou významných periodik, Národních listů a Práva lidu. Autorka 
tvrdí, že česká veřejnost stála spíše na straně Búrů. V dalších dvou kapitolách se 
soustřeďuje na búrské války jako na inspiraci v české krásné a vědecké literatuře a 
dvěma osobám, které měly české kořeny a zúčastnily se búrské války. 
 Autorka dokázala, že dokáže získat potřebné údaje, uspořádat je a 
prezentovat přitažlivou formou. Určité nedostatky vidím přece jenom v úzké 
pramenné základně. Kromě Národních listů a Práva lidu existovala v českém 
prostředí mnoho jiných pozoruhodných periodik, v nichž by se dalo něco najít – je 
ovšem jasné, že by se to pravděpodobně příliš nelišilo od toho, co již autorka 
zaznamenala. Ale co psala o těchto věcech Naše doba, co Akademie a další revue? 
(Zde by výzkum nebyl tak náročný a přinesl by doufejme relativně závažné 
skutečnosti.) Sl. Kadlecová se mohla také podívat, kdo psal heslo do Ottova slovníku 
naučného a pokusit se jít tímto směrem. Myslím si rovněž, že průzkum zahraničního 
zpravodajství může také dobře vypovídat o kvalitě žurnalistiky, v tomto směru je tato 
práce také leccos dlužná. Největší nedostatek spatřuji v tom, že autorka nezná dílo 
Vojtěcha Sternberga.  
 
Doporučuji, aby bakalářská práce sl. Markéty Kadlecové byla připuštěna k obhajobě, 
známku navrhnu až v závislosti na kvalitě jejího vystoupení před komisí. 
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