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Jaroslav Vaikoun se ve své bakalářské práci zabývá dějinným obdobím, které je stále 

v centru pozornosti historiků. Salisburyho éra je na jedné straně charakterizována pokračující 

úspěšnou koloniální expanzí, na druhé straně se ale objevují i symptomy počínající krize 

impéria. Zatímco súdánské derviše se Kitchenerovi podařilo v brilantně vedené vojenské 

kampani porazit, vzápětí vypukla búrská válka, během které si Británie sáhla až na samé dno 

svých možností. Kromě toho Albionu vyvstali vážní protivníci, především stále silnější 

Německo. 

V dobře rozčleněné práci se autor nevěnuje pouze vojenským aspektúm britského 

tažení do Súdánu ve druhé polovině devadesátých let devatenáctého století, ale i širším 

otázkám spojeným s ko1)tr lou Egypta a přilehlých oblastí ostrovní velmoCÍ (1. část - Britsky 
1\.\,1// 

Egypt). V teoretické 'vodu přehledně iníormuje o dostupné odborné literatuře, stranou však 

ponechává cíle práce. V závěru proto pochopitelně nehodnotí, zda a jak se mu tyto cíle 

podařilo naplnit a omezuje se jen na shrnutí věcné stránky díla. Tyto nedostatky však lze u 

bakalářské práce považovat za nev-yznamné, protože nejde o v-ysl.edky samostatného 

vědeckého výzkumu. Tomu odpovídá i pramenná a literární základna studie. Autor vycházel 

především z odborné a memoárové literatury, v menší míře pak z pramenných edic. 

Struk'iurou i kvalitou tyto informační zdroje zcela postačují, výhradu lze vznést jen k absenci 

časopiseckých studií. 

Osou čtyř částí rozdělených do deseti kapitol je britská kampaň v Súdánu v letech 

1896-1898. Autor pojal v-yklad chronologicky a zasadil ho do kontextu britské koloniální 

politiky přelomu 19. a 20. století. Nevyhýbá se ani problematice soupeření velmocí, tj. 



především hrozící konfrontaci Británie s Francií. Zajímavým aspektem je role Itálie oslabené 

neúspěchem v Habeši. Je otázkou, zdaje na místě Valkounova skepse k oficiálně deklarované 

britské pomoci Italům jako důvodu Kitchenerovy vypravy proti proudu Nilu v roce 1896. Do 

hry jistě vstupovaly i další okolnosti, přesto je ale třeba vzít v úvahu, že Italové v této době 

provozovali probritskou politiku (viz například britsko-italská smlouva o demarkační linii 

mezi Habeší a Súdánem z 15. 4. 1891) a že ambice Francie v severní Africe ohrožovaly zájmy 

obou koloniálních velmoci. 

Uvedené poznámky nezpochybňují skutečnost, že Jaroslav Valkoun předložil po věcné 

stránce kvalitní, vyváženou práci. Autor se neomezuje na popis událostí, snaží se i o jejich 

osobitou interpretaci, která může být podnětem k diskusi. Oceňuji, že se vyhnul jednostranné 

idealizaci Britů a neváhal poukázat na stinné stránky jejich vítězství (např. zneuctění Mahdího 

pozůstatků). Text pochopitelně obsahuje drobné chyby a prospělo by mu určité snížení 

četnosti cizojazyčnych Y~ýrazů (viz "technologicky sofistikovaná irigace" - s. 13). Slovesná 

úroveň práce je ale bez ohledu na uvedené výhrady velmi dobrá. Doporučuji proto 

předloženou BP k obhajobě. 
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