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Diplomová práce Veroniky Markové je pokusem o analýzu anglických objevných 

plaveb zejména v období vlády královny Alžběty I. Tudorovny. Autorka se zaměřuje na 

mimořádně důležité období v dějinách, které v mnohém předznamenalo budoucí vývoj 

ostrovního státu. Marková si hned v úvodu položila velmi důležitou otázku, a to do jaké míry 

ovlivnily objevy jiných národů, především Španělů a Portugalců, anglické zámořské 

podnikání; v průběhu své analýzy s touto otázkou, týkající se vztahů s významnými 

evropskými mocnostmi, soustavně pracuje. V souvislosti s "nesmělými" počátky anglického 

zámořského podnikání by si autorka měla položit ale i jiné důležité otázky, například 

zamyslet se nad důvody zaostávání Anglie za Portugalskem a Španělskem v 16. století. 

Navzdory cenným a někdy i velmi podrobným informacím, které si může čtenář v Markové 

práci přečíst, je škoda, že autorka více popisuje, než analyzuje a interpretuje. 

V první kapitole se Marková zaměřuje na stručný přehled evropského, zejména 

portugalského a španělského zámořského podnikání, přičemž vcelku logicky nepřináší mnoho 

nových informací či interpretací - jedná se v zásadě o jakýsi vstup do zkoumané 

problematiky, který nemusel být dle mého soudu tak rozsáhlý a především popisný. V takto 

tematicky vymezené práci by bylo daleko přínosnější, kdyby Marková formou eseje o 

počátcích zámořských objevů napsala několik stránek, v nichž by se zaměřila na klíčové 

otázky, vztahující celou problematiku k anglickým dějinám. 

Daleko důležitější je druhá kapitola, v níž se autorka pokusila analyzovat politický a 

ekonomický vývoj Anglie v období tudorovské éry. Jestliže u předchozí kapitoly jsem autorce 

vyčítal, že jí věnovala příliš mnoho stran, analýza tak složité problematiky jako je politický a 

ekonomický vývoj Anglie by naproti tomu zasluhovala větší prostor. Marková se ve své 

analýze soustředí na několik klíčových, především vnitropolitických (o hospodářské situaci 

Anglie za Tudorovců se, bohužel, zmiňuje jen velmi okrajově) událostí, jež podle ní byly pro 

vývoj tudorovského státu důležité. Marková v zásadě rekapituluje dobře známé události této 

éry, ale jen málo vyvozuje a interpretuje, jaké měly dopady pro dějiny ostrovního státu. 



V dalších čtyřech kapitolách se autorka soustřeďuje na vlastní cíl své práce, anglické 

plavby v období vlády královny Alžběty. Ve třetí kapitole se věnuje důležitému fenoménu 

anglické piraterie, ve čtvrté kapitole analyzuje problematiku anglického pronikání do Tichého 

oceánu, pátá kapitole se věnuje otázce hledání tzv. severní cesty, jejímž cílem bylo dostat se 

do Číny a v šesté kapitole se soustřeďuje na počátky anglického podnikání v Americe. Mohu 

konstatovat, že autorka se této problematiky zhostila vcelku velmi dobře, pracovala s velkým 

množstvím vydaných pramenů a odborné literatury. Navzdory tomu, že i v těchto kapitolách 

práce trpí popisností, nepředstavuje to takový problém jako v úvodních dvou kapitolách. 

Formální, tj. stylistická a jazyková stránka Markové práce je vcelku na slušné úrovni 

(je nicméně pravdou, že i na stylistice by mohla zapracovat více), což platí i o velmi dobrém 

poznámkovém aparátu. 

Navzdory výše zmíněným výtkám doporučuji diplomovou práci Veroniky Markové 

k obhajobě a hodnotím ji klasifikačním stupněm ............................................ . 
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