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 Podle slov autorky si její diplomová práce „klade za cíl analyzovat 

vývoj vzájemných vztahů Francie a Velké Británie v souvislostech zájmů 

těchto velmocí v Egyptě v údobí let 1882–1895 a přispět k objasnění této 

problematiky“. Je třeba již na počátku konstatovat, že autorka tento 

bezesporu velmi obtížný úkol splnila. 

 Britové i Francouzi projevovali zájem o Egypt, který byl součástí 

Osmanské říše, již od doby válek s revoluční a napoleonskou Francií. V 70. 

letech 19. století zájem o Egypt podstatně vzrostl v souvislosti 

s komplikovanou a dramatickou situací v zemi (prudký růst zadlužení, státní 

bankrot v roce 1876, vzestup nacionalismu a panislámského hnutí, sesazení 

chedíva Ismaíla v roce 1879 atd.) Od této doby až do podpisu Srdečné 

dohody v dubnu 1904 trvale zatěžovala kolize zájmů v Egyptě vztahy Velké 

Británie a Francie. 

 Struktura textu, rozčleněného do šesti kapitol, je dobře promyšlená a 

vyvážená. První kapitola (Situace v Egyptě v 70. letech 19. století) plní 

nezbytnou expoziční funkci, prezentuje a hodnotí ekonomickou i politickou 

situaci v Egyptě i povahu a rozsah cizích zájmů. Ve druhé kapitole 

(Egyptská krize a Urábího povstání) jsou analyzovány příčiny krize 

v Egyptě, autorka zde hodnotí vývoj postojů Velké Británie resp. Francie i 

důvody, které nakonec vedly Brity k tomu, že se rozhodli v Egyptě vojensky 

intervenovat bez součinnosti s některou z velmocí. Třetí kapitola (Francie a 

britská okupace Egypta v 80. letech 19. století – dvě tváře francouzského 

přístupu) je věnována rozboru vývoje francouzského postoje k britské 

okupaci Egypta v 80. letech. Na vývoj téhož problému v následující etapě je 
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zaměřena čtvrtá kapitola (Britsko-francouzské soupeření a otázka evakuace 

– Egypt v letech 1888–1895). V páté kapitole je podrobně  zhodnocen 

dramatický vývoj v Súdánu, britský zájem v této oblasti a především 

okolnosti, které v roce 1898 vedly k tzv. Fašodské krizi, během níž se 

Francie a Velká Británie octly na samé prahu vzájemné války. Šestá kapitola 

(Francie a Velká Británie na cestě k Entente cordiale, 1899–1904) mapuje 

složitou cestu k odstranění hlavních třecích ploch mezi Londýnem a Paříží, 

proces, který byl završen uzavřením Srdečné dohody dubna 1898. V této 

souvislosti je třeba podtrhnout skutečnost, že autorka si na rozdíl od 

některých historiků správně uvědomuje zásadní skutečnost – sice došlo 

k urovnání vzájemných vztahů Velké Británie a Francie dohodou o 

mimoevropských záležitostech, ale v žádném případě to nebyla spojenecká 

smlouva, podobná například té, již uzavřela Francie na počátku 90. let 19. 

století s Ruskem.   

 Práce jako celek poskytuje zasvěcený a kompaktní pohled na 

zkoumanou problematiku, jíž se z českých historiků v poslední době věnuje 

jen Jaroslav Valkoun, který ovšem svůj výzkum primárně zaměřuje na vývoj 

britského zájmu. Podobným způsobem a se srovnatelnými výsledky se 

dosud žádný český historik otázce jak a do jaké míry zatěžovala egyptská 

kausa britsko-francouzské vztahy, nevěnoval. Podle mého názoru největším 

přínosem jsou kapitoly věnované vývoji francouzského postoje k britské 

okupaci Egypta, tedy 2.–4. kapitola. Také závěrečná kapitola přináší 

pozoruhodné informace a postřehy. Autorka využila svých jazykových 

znalostí k intenzivnímu studiu úctyhodného množství vydaných pramenů 

(bibliografie zahrnuje 13 titulů k francouzské a 15 titulů k britské politice). 

Pokud jde o odbornou literaturu neponechala stranou žádnou monografii či 

studii, která má pro zkoumání daného tématu základní význam. Stylistická 

úroveň textu je solidní. Hodnotím-li odbornou úroveň předložené studie, 

rozsah, povahu a způsob využití zdrojů i slovesnou stránku, mohu 
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konstatovat, že jde o diplomovou práci mimořádné kvality, proto ji 

doporučuji k přijetí jako práce rigorózní.  

Práce Marcely Šubrtové splňuje všechny požadavky kladené na diplomové 

práce, proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení klasifikačním 

stupněm v ý b o r n ě. 

Poddubí. 7. června 2014  

                                                            Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. 

 

 

 

 


