
                                

 

 

 

 

 

 

Ústav světových dějin  

 
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 

 
Tel.: (+420) 221 619 203 
Fax: (+420) 221 619 385 
 

 
jaroslav.valkoun@ff.cuni.cz 
http://usd.ff.cuni.cz 
 

   
 

 

Oponentský posudek diplomové práce 

 

ŠUBRTOVÁ, Marcela, Francie a britská pozice v Egyptě, 1882–1904, Diplomová 

práce, Ústav světových dějin FF UK v Praze, Praha 2014, 210 s. rkp. 

 

Předložená diplomová práce Marcela Šubrtová představuje především analýzu vztahů 

Velké Británie a Francie v letech 1882–1904 se zvláštním zřetelem k egyptským zájmům těchto 

koloniálních velmocí. Hned v úvodu je třeba vyzdvihnout skutečnost, že práce prezentuje svým 

rozsahem a zaměřením v českém prostředí nejen zajímavou, ale i přínosnou studii o britské a 

francouzské koloniální politice a o vlivu obou států na zemi na Nilu. Marcela Šubrtová dle 

mého názoru předložila po odborné stránce velmi kvalitní práci, jež rozhodně přispěla 

k bližšímu poznání britsko-francouzských vztahů v tomto údobí. 

 

Diplomová práce Marcely Šubrtové je přehledně rozdělena do šesti kapitol. V úvodu 

Šubrtová analyzuje použité metodologické postupy, bibliografii a vydané prameny, jež použila 

při své práci. Autorka postupovala chronologicky, a proto první kapitola představuje 

komplexní uvedení do problematiky ekonomické a politické pozice Británie a Francie v Egyptě 

v sedmdesátých letech 19. století. Druhá kapitola se věnuje analýze kritických egyptských 

událostí, zejména okolností spojených s vypuknutím, průběhem a zčásti i důsledky Urábího 

povstání, z počátku osmdesátých let 19. století. V třetí kapitole se autorka zaměřuje na odlišný 

pohled Britů a Francouzů a na britskou okupaci Egypta v rané fázi působení sira Evelyna 

Baringa, tj. v osmdesátých letech 19. století. Šubrtová v této části neopomněla zanalyzovat i 

vzrůstající britsko-francouzské neshody, jejichž počet v důsledku britské přítomnosti v zemi 

na Nilu začal narůstat. 

 

Čtvrtá kapitola diplomové práce chronologicky navazuje na třetí a věnuje se britsko-

francouzskému konfrontaci do poloviny devadesátých let 19. století. Následující kapitola se 

sice na první pohled zabývá geograficky „jinými“, súdánskými, záležitostmi, z komplexního 
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úhlu pohledu se však jedná o problematiku spojenou s Egyptem a koloniálním soupeřením 

Britů a Francouzů v oblasti Fašody. Vše vyvrcholilo tzv. Fašodskou krizí, která je s ohledem 

na takřka válečný stav oprávněně vnímána jako kulminační bod vzájemných vztahů. Poslední 

kapitola se zaměřuje na nelehkou cestu k Srdečné dohodě (Entente Cordiale), která v roce 

1904 ukončila několik desetiletí trvající rozpory, odstranila nejviditelnější třecí plochy mezi 

oběma národy v mimoevropských oblastech a zahájila novou éru britsko-francouzských 

vztahů. Poslední čtyři kapitoly jsou velmi zdařilé a lze je s ohledem na vytyčené cíle práce – 

zanalyzovat britsko-francouzské vztahy především z francouzského úhlu pohledu – bezesporu 

označit za nejpřínosnější část a současně jádro diplomové práce. V závěru Marcela Šubrtová 

hodnotí cíle práce a dochází k logickému zhodnocení vývoje britsko-francouzských vztahů 

v letech 1882–1904. 

 

Stylistická a jazyková stránka práce Marcely Šubrtové dosahuje výborné úrovně, ačkoli 

se v ní vyskytuje několik marginálních překlepů. Je třeba vyzdvihnout skutečnost, že Marcela 

Šubrtová svou práci založil na jednak velkém množství anglicky a francouzsky psané odborné 

literatuře a vydaných pramenech (deníky, dokumenty, oficiální memoranda a korespondence), 

jednak neopomněla pracovat s nejnovějšími relevantními odbornými publikacemi. Lze říci, že 

neponechala stranou žádnou monografii či studii, která je pro zkoumání daného tématu 

klíčová. Vzhledem k tomu, že předložená diplomová práce dosahuje výborné úrovně a že 

splňuje všechny požadavky, kladené na tento typ studentské kvalifikační práce, navrhuji ji 

jednak uznat jako práci rigorózní, jednak ji hodnotit stupněm výborně.  

 

 V Praze, 13. června 2014 

  

 

PhDr. Jaroslav Valkoun 

 Ústav světových dějin FF UK v Praze 

 


