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AutorKa preatozene mptomove prace Sl za sve terna Z'v'OHla pOHtlCKe vztany meZi 

AnglII a souseammI zememI, walesem, trsKem, ~KotsKem a ťfanCll, o ]e]Ichz oviaánutl 

nebo naopak udrženi uSIlovala angiIcka koruna za vlady bduaráa 1. Vzhledem ke siedovane 

problematice rozdělila svojí práci do čtyř hlavních kapitol (mimo úvodní stať, kde shrnuje 

důležité události Eduardova panováni). Sieduje v nich vývoj vztahů Anglie s jednotiivými 

zememi, a to nejen vzhledem k vnitropolitickým poměrům ve všech teritoriích, ale také -

navzdory členění, což je chvályhodné - provázaně, to znamená S ohledem na dění v dalších 

zemích, o něž měli Ángličané zájem. 

Na práci je třeba ocenit především její logicky vystavěný syžet a srozumitelný čtivý 

jazyk. Je zcela zřejmé, že autorka prostudovala množství literatury (téměř výlučně 

cizojazyčné) a důkladně se seznámila se sledovanou problematikou, o které dokáže přehledně 

informovat své čtenáře. 

Přes nesporné obsahové kvality předkládané diplomové práce mám dvě zásadní 

připomínky. Autorka rekonstruuje průběh událostí, mnohde i nad časový rámec Eduardovy 

vlády. Většinou však neusiluje o jejich podrobnější analýzu, neklade si otázky po jejich 

příčinách, důsledcích a hlubších souvislostech, nepokouší se o srovnání situace v jednotlivých 

zemích, jež se staly hlavními objekty Eduardovy zahraniční politiky. Většinou pouze přijímá 

hotové soudy historiků. Kovaříková se například často zmiňuje o tom, že středověcí kronikáři 

a také moderní historici omlouvají chyby, kterých se Eduard I. za svého panování dopustil, 

nepříznivými okolnostmi nebo působením špatných rádců. Tady se jí přímo nabízí příležitost 

pokusit se na základě poznatků, získaných z 1iteratury a pramenů, o vlastní hodnocení 

významu vlády Eduarda 1., které by si určitě zasloužilo větší prostor než pouhý jeden 

odstavec v závěrečné kapitole práce. Této možnosti autorka bohužel nevyužila. Teprve v 

závěru, kde by již měla shrnout a zobecnit to, k černu ve své práci dospěla, nastoluje například 

otázku skotské státní tradice a řeší jí na základě rozboru a komparace pramenů. Tímto 

směrem proto směřuje moje doporučení, pokud by se Kovaříková chtěla danou tématikou dále 

zabývat. 



důkladné závěrečné reVlze te:\'ÍIL který obsahme množství drobnvch - rodle: mf-ho n1l7nm 

zcela zbytečných - laosu. Autorka neoochvbně VÍ. že Robert Curthose ořIšel o NonnandiI roku 

1106. ne iiž v roce 1104 (s.68)' Adolf NasavskV vládl až do roku 1298 (s.96) nebo že synem 

Filioa II. nebyl Ludvík IX .. ale Ludvík VIJI. (s.71) a otec císafe Konstantina I. Velikého se 

jmenoval Constantius Chlorus ne Magnus Maximus (s.95) ad. Potřeba bv bvlo opravit 

chybějící nebo naopak přebVvaÍÍcí interounkcÍ. odstranit nadbytečné množství středníku v 

některých pasážích textu a opravit překlepv a drobné jazykové chvbv (například s a z) nebo 

neobratná vviádřenL která zbytečně zatěžují Hnak jasně srozumitelný text (reformv "nebvlv 

schopné ukOJit 8duardovy finanční požadavky", s.12). Nevhodné Je také střídání sloves v 

přítomném a minulém čase. Cizí termíny včetně toponym nelze podle mého soudu používat v 

jednotlivých pádech nebo po předložce stále v nominativu ("autor Annales Londonienses", 

s.91). Zvážila bych, zda skloňovat například výraz "earl oj", neteř Filipa lY se určitě 

nejmenovala Joan of Valois (s.53) Dále bych doporučila k úvaze, zda by biografické pasáže, 

například u jednotlivých panovníků, nebylo vhodné umístit do poznámek (víz například 

shrnutí zásadních událostí panování Filipa IV. Sličného na s.83-84). 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučuji práci Šárky Kovaříkové k 
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