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Oponentský posudek bakalářské práce 

 

TŮMOVÁ, Adéla, První opiová válka 1839–1842, Bakalářská práce, ÚSD FF UK 

v Praze, Praha 2013, 69 s. rkp. 

 

Předložená bakalářská práce Adély Tůmové představuje analýzu První opiové války, 

probíhající mezi Velkou Británií a čchingskou Čínou v letech 1839–1842. Hned v úvodu je 

třeba vyzdvihnout skutečnost, že předložená bakalářská práce představuje svým rozsahem a 

zaměřením v českém prostředí nejen zajímavou, ale i přínosnou studii. Studentka Tůmová si 

za cíl práce klade zanalyzovat příčiny, průběh a důsledky tohoto vojenského střetu. Dle mého 

názoru předložila po odborné stránce velmi slušnou práci, jež jistě přispěla k bližšímu poznání 

britsko-čínských vztahů v první polovině 19. století. 

Bakalářská práce Adély Tůmové je rozdělena do osmi kapitol (překvapivě jsou 

číslovány úvod, závěr a bibliografie) a velkého množství podkapitol. V úvodu autorka 

analyzuje použité metodologické postupy a bibliografii, jež použila při své práci. Tůmová 

postupovala chronologicky, a proto se první kapitola v rámci uvedení do problematiky 

čínsko-evropských kontaktů zaměřuje na Čínu v období dynastie Ming a nástupu mandžuské 

dynastie Čching se zvláštním zřetelem k aktivitám Britské Východoindické společnosti a 

kantonskému systému obchodu s čajem. Druhá kapitola se zabývá příčinou neúspěchů 

prvních britských oficiálních misí (kupříkladu mise lorda Amhersta) do Číny a vývojem 

kantonského obchodu ve 20. a 30. letech 19. století po zrušení monopolu Britské 

východoindické společnosti.  

Třetí kapitola se věnuje okolnostmi mezi indickými pozicemi Britské východoindické 

společnosti a podloudnického dovozu opia do Číny. Následující kapitola analyzuje problémy 

(monetární krize), které dovoz opia do Číny způsoboval tamní společnosti, a kroky, jež 

čínská správa proti tomu podnikala. Poslední kapitola představuje zevrubnou analýzu 

průběhu První opiové války a mírových jednání v Nankingu. V závěru práce dochází 

Tůmová k logickému hodnocení, že s ohledem na míru angažovanosti britských obchodníků 
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v čínském obchodě a absenci vzájemných diplomatických vztahů bylo jen otázkou času, kdy 

dojde k nějakému britsko-čínskému střetu.  

 Stylistická a jazyková stránka práce Adély Tůmové dosahuje velmi slušné úrovně, i 

když se v ní vyskytují občasné překlepy a nepřesnosti („guvernér-generál“ lépe „generální 

guvernér“). Nedůsledné psaní cizojazyčných výrazů v kurzívě a nejednotnost psaní velkých a 

malých písmen u anglicky psaných publikací znamenají jen drobné nedostatky. 

Navzdory výše zmíněným výtkám je třeba vyzdvihnout skutečnost, že Adéla Tůmová 

svou práci založila nejen na české odborné literatuře, ale i anglicky psaných sekundárních 

zdrojích, a proto je práce po obsahové stránce velmi slušná. Předložená bakalářská práce 

všechny požadavky, kladené na tento typ studentské kvalifikační práce, a proto navrhuji 

hodnocení výborně.  

 

 V Praze, 11. června 2013 

  

 

PhDr. Jaroslav Valkoun 

 Ústav světových dějin FF UK v Praze 

 


