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Posudek vedoucího bakalářské práce 

 

KUNZMANNOVÁ, Petra, Vliv sira Francise Walsinghama na zahraniční politiku alžbětinské 

Anglie, Bakalářská práce, ÚSD FF UK, Praha 2018, 68 s. rkp. 

 

Předložená bakalářská práce Petry Kunzmannové představuje velmi slušnou analýzu, 

zaměřující se na vliv osobnosti sira Francise Walsinghama na zahraničněpolitickou linii za 

vlády anglické královny Alžběty I. Z hlediska volby a uchopení tématu bych si dovolil 

zkonstatovat skutečnost, že práce představuje svým rozsahem a zaměřením v českém prostředí 

relativně zajímavou studii, jejíž odborná stránka je na slušné úrovni. Formální stránka má 

nicméně některé nedostatky, což je dáno tím, že autorka práci dopisovala na poslední chvíli, 

což se právě nejviditelněji podepsalo na formální rovině práce. Ačkoli jsem ji na řadu věcí 

upozorňoval, s ohledem na čas se to nepodařilo dotáhnout do takové podoby, jakou bych rád 

jako vedoucí práce viděl.  

Bakalářská práce Petry Kunzmannové je přehledně rozdělena do pěti kapitol a třinácti 

podkapitol. V úvodu autorka pojednává o svém archivním výzkumu v The National Archives, 

London-Kew, a analyzuje vydané prameny a literaturu, s nimiž v práci pracovala. První 

kapitola se věnuje počátkům kariéry sira Francise. Druhá kapitola je zaměřena na analýzu 

událostí (především v kontextu s Bartolomějskou nocí z roku 1572), které jsou spojeny 

s obdobím, kdy zastával post vyslance ve Francii. Třetí kapitola se soustřeďuje na údobí, kdy 

Walsingham byl tajemníkem a podílel se na zahraničněpolitickém směřování alžbětinské 

Anglie. Čtvrtá se zabývá jeho vlivem a přínosem pro vybudování na svoji dobu jedné 

z nejpropracovanějších zpravodajských sítí napříč Evropou. V poslední kapitole autorka 

přirozeně neopomněla adekvátně zanalyzovat Walsinghamův odkaz. V závěru práce dochází 

Petra Kunzmannová k logickému zhodnocení významu a působení sira Francise Walsinghama 

nejen v kontextu samotné vnitřní politiky Anglie, ale i ve spojení s tehdejší anglickou 

zahraniční politikou vůči kontinentu (zejména vůči Španělsku Filipa II.). 

Stylistická, jazyková, ortografická a formální (z celkového úhlu pohledu) stránka práce 
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Petry Kunzmannové je na slušné úrovni, i když se v ní nachází některé nedostatky. Vedle 

ojedinělých překlepů autorka občas nerozlišuje apostrof od diakritické čárky, nedůsledně 

používá kurzívu v názvech titulů v poznámkovém aparátu a časopisecké studie nezřídka 

postrádají paginaci či stránkové rozpětí, což čtenáři zhoršuje orientaci (zejména na seznamu 

literatury a pramenů je tento fakt dobře viditelný). Když jsme u té paginace, tak se dostávám 

ke své největší výtce. Práce zcela postrádá číslování stránek, což zásadně ztěžuje jakoukoli 

orientaci v textu. Předpokládám, že se tak stalo nedopatřením. Za dílčí nedostatek považuji 

fakt, že v obsahu lze nalézt avizovanou část „Přílohy“ a že na s. [60] se to již jmenuje „Seznam 

příloh“. Vlastní přílohy začínající od s. [61] a postrádají číslování, a proto se lze jen domnívat, 

že pořadí příloh dle seznamu příloh odpovídá i reálnému pořadí vyobrazených příloh. Byť se 

jedná o internetové odkazy, odkazující na zdroj příloh, i ty by měly mít vždy uvedený datum 

náhledu, resp. stažení obrazového materiálu. S ohledem na první čtyři kapitoly je zřejmé, že 

pátá kapitola je po obsahové stránce slabší (má jen dvě strany), a asi by stálo za to ji trochu 

dopracovat. Nicméně chápu, že časový prostor to již studentce neumožňoval.  

Navzdory výše zmíněným výtkám, které ukazují na skutečnost, že práce má některé 

nepříliš šťastné aspekty zejména v rovině formálních náležitostí, je třeba vyzdvihnout fakt, že 

Petra Kunzmannová se snažila pracovat s archivními materiály a prostudovala nemalé 

množství nejen české, ale i cizojazyčné odborné literatury, což není u studentských 

kvalifikačních prací tohoto typu rozhodně obvyklé, a proto to velmi oceňuji. Vzhledem k tomu, 

že předložená bakalářská práce splňuje všechny požadavky, kladené na tento typ studentské 

kvalifikační práce, navrhuji hodnocení „lepší“ velmi dobře.  

 

 V Praze, 12. června 2018 

  

PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. 

 Ústav světových dějin FF UK  

 

 


