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Ústav světových dějin  

  

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

  

Petra KUNZMANNOVÁ, Vliv sira Francise Walsinghama na zahraniční politiku 

alžbětinské Anglie, bakalářská práce, Ústav světových dějin, Filozofická fakulta 

Univerzity Karlovy, Praha 2018, 68 stran rukopisu 

 

Petra Kunzmannová si pro svoji bakalářskou práci zvolila velmi zajímavé a také 

poměrně náročné téma, konkrétně analýzu vlivu jednoho z předních mužů alžbětinské Anglie 

– sira Francise Walsinghama na zahraniční politiku ostrovního státu. Jedná se o téma, jemuž 

byla a je v obecné i konkrétní rovině věnována zejména ve Velké Británii dlouhodobě velká 

pozornost, v českém prostředí jsou nicméně texty věnované alžbětinské Anglii spíše 

výjimkou, o vnitro- a zahraničněpolitickém vývoji Anglie v této době to platí dvojnásob. To 

je také důvod, proč volbu tématu jasně vítám. 

Samotná bakalářská práce má tradiční strukturu a logickou výstavbu, je vidět, že ji 

autorka spolu s vedoucím dobře promysleli. Jedná se o klasickou práci z politických dějin, 

prostou metodologických experimentů, což kvituji rovněž s povděkem. Práce, místy spíše 

popisná než skutečně analytická, nepřináší žádný dramaticky nový poznatek, žádnou 

převratnou interpretaci. To ostatně ani nebylo vzhledem k tématu možné očekávat. Přesto má 

práce svoji nepopiratelnou cenu: je uceleným a poměrně zdařilým pokusem o syntézu daného 

tématu na základě pečlivého a zjevně pilného studia pramenů a odborné literatury, navíc 

pokusem fundovaným; autorka se ve svém tématu zjevně velmi dobře vyzná, což vzhledem 

ke složitosti vnitropolitických poměrů na Ostrovech ve druhé polovině 16. není vůbec snadné. 

Ze všech těchto důvodů tedy hodnotím bakalářskou práci Petry Kunzmannové jasně 

pozitivně. 
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Po formální stránce bakalářka rovněž odpovídá nárokům a standardům, jež jsou na FF 

UK na tento typ práce kladeny, a to navzdory skutečnosti, že obsahuje překlepy, drobné 

chyby a četné stylistické neobratnosti, jež si troufnu přisuzovat spěchu při její finalizaci. 

Jejich množství a závažnost nicméně nemohou na mém pozitivním hodnocení nic zásadního 

změnit. Poznámkový aparát bakalářky je v zásadě rovněž v pořádku. 

 

Věřím, že ze všech výše uvedených slov vyplývá, že bakalářskou práci Petry 

Kunzmannové hodnotím jako velmi solidní autorský počin a že ji jednoznačně doporučuji 

k obhajobě. Současně po pečlivém zvážení doporučuji její hodnocení klasifikačním stupněm 

„velmi dobře“. 

 

 

V Praze, 14. června 2018 

 

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

Ústav světových dějin FF UK 

 


