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Konec viktoriánského období a problematika Britského impéria v 19. a 20. století se 

stále těší pozornosti nejen britských, ale i českých historiků. Není divu, na jedné straně se 

jednalo o období největšího teritoriálního rozmachu britské říše, na druhé straně prakticky 

již tehdy začal ekonomický a posléze politický úpadek vlivu ostrovního státu ve světě. 

Jaroslav Valkoun svou bakalářskou práci koncipoval chronologicky. Práce je 

rozdělena do čtyř částí, dále členěných na deset podkapitol. První část je stručným úvodem 

do problematiky britského Egypta; autor se v ní snažil postihnout a analyzovat klíčové 

momenty vztahu Velké Británie a Egypta od otevření Suezského průplavu v roce 1869, 

zabýval se bouřlivými událostmi po odkoupení kontrolního balíku akcií průplavu britskou 

vládou, mahdistickým povstáním a konenčně rozhodnutím vlády Velké Británie znovu 

dobýt Súdán. Druhá část práce je věnována egyptskému tažení v roce 1896. Zde je třeba 

vyzdvihnout zejména podkapitolu o vlivu Nilu na vztah Súdán - Egypt; Valkoun velmi 

správně dokazuje, jak důležité bylo pro Velkou Británii znovu dob)'t horní tok Nilu, který 

byl cenný nejen strategicky (brána do Egypta), ale i hospodářsky (ztráta horního toku řeky 

mohla vážně zasáhnout do zásobování vodou). V dalších kapitolách druhé části se Valkoun 

věnuje osobě a kariéře sira Horatia H. Kitchenera a dobytí Dongoly. Třetí část práce je 

celkem zdařilou analýzou Pouštní železnice, jejích variant, financování a konstrukce; čtvrtá 

- analýza událostí z roku 1898 - končí odjezdem lorda Kitchenera do Fašody. 

Důležité je, že se Valkoun zvolému tématu nevěnuje pouze z vojenského hlediska, 

ale zasazuje jednotlivé události do širšího rámce britské koloniální politiky v tomto období, 

včetně britsko-francouzského soupeření. V závěru dochází k logickému tvrzení, a sice že 

obsazení horního Nilu mělo dalekosáhlý význam. Jak správně uvádí, nešlo pouze o "jednu 

epizodu rozsáhlých dějin Britského impéria; tehdejší doba ... tažení vnímala jako jedno 

z nejvýznamnějších britských vítězství viktoriánské éry." Pravdu má i v tom, že bylo 

diUežité i pro sira Horatia Kitchenera osobně, neboť jej vyneslo na vrchol kariéry. 



Valkoun se v bakalářské práci opřel především o memoáry a v menší míře o 

pramenné edice a monografie, o nichž přehledně informuje v úvodu, i o internetové zdroje, 

což lze v zásadě kvitovat s povděkem. V této souvislosti ještě jednu poznámku: je velmi 

málo studentů, kteří již v bakalářském studiu podniknou cestu do zahraničních archívů či 

knihoven. Jaroslav Valkoun, který pracoval v British Library, mezi ně patří, což se 

pozitivně projevilo i v jeho bakalářské práci. Kdyby měl možnost studovat v Británii delší 

dobu, jistě by pro svoji práci využil i časopisecké studie, jež jsou v České republice obtížně 

dostupné a další, mimořádně rozsáhlou odbornou literaturu. Rozsah prostudované literatury 

je nicméně i tak - v rámci bakalářské práce - úctyhodný a hodný respektu. 

Na závěr lze říci, že práce Jaroslava Valkouna po obsahové i formální stránce 

splňuje všechny nároky kladené na bakalářskou práci, a proto ji doporučuji 

k úspěšné obhajobě. 
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