Posudek oponenta bakalářské práce
Jan Bartošík: Pýcha a národ. Příspěvek ke studiu dějin Britských ostrovů za Eduarda I.
(1272-1307)
Předložená bakalářské práce je věnována osobnosti anglického krále Eduarda I.
(1272-1307), jenž patřil k nejvýznamnější anglickým králům středověku. Znám je především
svoji snahou o prosazení královské moci, účastí na křížové proti parlamentu a také
vojenskou expanzí proti Walesu a Skotsku.
Práce vychází ze studia recentní sekundární literatury, což je u bakalářské práce
přípustné. Přece jenom však měl být uveden alespoň základní přehled anglických a
francouzských pramenů (např. kroniky, listinný materiál atd.) k vládě Eduarda I. Práce má
jasnou a přehlednou strukturu. Po krátkém úvodu, kde autor nastínil obsah své práce, by
měla téměř povinná kapitola o kritickém přehledu literatury a metodologických
východiscích. Pohled na jeho osobnost, činy je samozřejmě jiný u anglických, waleských či
skotských badatelů, což konstatuje i autor práce v úvodu, ale dále to nerozvádí, což je škoda.
V první kapitole Jan Bartošík zaměřil na osobnost Eduarda I. a čtivou formou líčí jeho životní
osudy. Zajímavé jsou zlomy v jeho životě a poučení z chyb, jako např. po bitvě u Lewes. Tak
trochu postrádám v této kapitole informace o vztahu Eduarda I. k církvi a také zmínky o jeho
donátorských aktivitách. Druhá kapitola pojednává o situaci ve Walesu za vlády Jindřicha III.,
Llywelyna ap Gruffudda a Eduarda. Správně konstatuje, že moc vladaře ve Walesu na rozdíl
od Anglie či Skotska stála na nepevných základech daných tím, že zde na rozdíl od Anglie a
Skotska neplatilo právo primogenitury, ale majetek se rozděloval mezi všechny syny. V třetí
kapitole se autor práce zaměřil na vztah Skotska a Anglie za vlády Jindřicha III., Eduarda I. a
Roberta Bruce. Autor správně dochází k závěru, že samotnost Skotska za vlády Roberta Bruce
byl zapříčiněna slabostí vlády Eduarda II. Čtvrtá kapitola je věnována historickým peripetiím
na britských ostrovech po smrti Eduarda I. , tedy za vlády Eduarda II.

Předložená práce splňuje nároky kladené na práci bakalářskou. Oceňuji i to, že je
psaná živým literární, a i přes kritické poznámky v textu ji doporučuji k obhájení s klasifikací
velmi dobře.
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