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Předkládaná diplomová práce se pokouší analyzovat jeden z nejvýznamnějších úseků 

středověkých anglo-francouzských vztahů, dobu vlády Eduarda 1., kdy se na jedné straně 

dokončovalo utváření "moderního" vrcholně středověkého anglického státu, na straně druhé 

se pak již zřetelně rýsovaly sporné stránky ve vztazích mezi oběma královstvími, které 

posléze vyústily v konflikt známý jako stoletá válka. 

Téma patří mezi "tradiční" a francouzská i anglická historiografie mu věnuje 

soustavnou pozornost. Vezmeme-li k tomu v úvahu, že anglo-francouzské vztahy a osobnosti, 

jako byli Eduard I. či Filip Sličný, přitahovaly pozornost i dobových kronikářů, musíme nutně 

dojít k závěru, že se metodologicky i heuristicky jedná o poměrně obtížné téma. 

Šárka Kovaříková se s těmito nástrahami vyrovnala poměrně uspokojivě. Vymezení 

práce ji umožnilo soustředit se především na odbornou produkci anglické provenience a 

soustředit se zejména k otázce, jak formování anglického království, jeho expanze na 

Britských ostrovech a snahy Plantagenetů ve 13.-14. století ovlivňovaly jejich kontinentální 

politiku. Pokud jde o pramennou základnu, sáhla diplomantka k osvědčeným edicím 

narativních zdrojů i diplomatického materiálu. Využila takto nejdůležitější zdroje informací 

k tématu, byť pochopitelně nikoliv beze zbytku. Je však třeba konstatovat, že ne všechny 

edice byly pro ni dostupné, a dále je nutné připomenout, že francouzská diplomatika dosud 

nedokončila některé vydavatelské projekty pro sledované období. Týká se to především vlády 

Ludvíka IX. a jeho nástupců. 

Vlastní práce je rozdělena do několika tématických kapitol. Ústřední roli má první, 

věnovaná zhodnocení vlády Eduarda I. K ní se pak přiřazují další části, sledující jeho politiku 

v jednotlivých zájmových regionech. (Wales, Irsko, Skotsko atd.) Zvolené řešení je možné, 

přineslo však několik úskalí, s nimiž se autorka nedokázala zcela vyrovnat. Je potřebné 

pochválit její snahu po co nejkomplexnějším zachycení historického vývoje sledovaných 

teritorií, pisatelku to však dovedlo k širokým retrospektivním exkurzům, takže výsledný efekt 

je nakonec poněkud problematický. 

Práce je na jedné straně velmi podrobnou analýzou politického vývoje Ostrova, 

reflektující závěry moderního anglického bádání, na straně druhé však poněkud odsouvá na 

"druhou kolej" interpretaci vazeb mezi vnitřním upevňováním anglického království a jeho 

. důsledky pro poměr vůči Francii. Některé pasáže se proto informačně zdvojují, občas dochází 



ke ztrátě věcných a logických souvislostí mezi jednotlivými kapitolami, které tak na 

kritického čtenáře mohou působit jako izolované celky. 

Do jisté míry překonává uvedené nedostatky Závěr práce, který vedle shrnutí 

dosažených výsledků přináší i další informace o pozadí Eduardovy politiky, ideologické či 

mytologické povahy, podílející se na formování mocenských stereotypů na Britských 

ostrovech. Přes uvedené výhrady lze proto konstatovat, že se jedná o studii, která splňuje 

požadavky kladené na obhajobu prací tohoto typu, a doporučit ji k dalšímu řízení. 
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