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Tématem předložené diplomové práce je problematika anglických 

objevných plaveb za panování královny Alžběty I. (1558-1603), tedy 

v podstatě ve druhé polovině 16. století. Objevné plavby Angličanů v první 

polovině 16. století jistě nebyly bez významu, ale jejich výsledky zůstaly 

poněkud ve stínu velkolepých objevů především Portugalců a Španělů, kteří 

v této době již zahájili expanzi a budování svých koloniálních říší v zámoří. 

Po nástupu Alžběty I. na trůn začaly pro rozvoj anglické mořeplavby a 

průzkum neznámých končin postupně vznikat příznivější podmínky, díky 

nimž se angličtí kapitáni zařadili mezi nejvýznamnější průzkumníky a 

objevitele své doby. 

Autorka práci rozdělila do pěti kapitol. V první (vývoj mořeplavby 

předalžbětinské doby) jde o přehlednou faktografickou rekapitulaci vývoje 

objevných plaveb od portugalských aktivit na počátku 15. století. Pokud jde 

o mé připomínky, snad jen tu, že sotva lze označit Jindřicha Mořeplavce za 

"jednoho z prvních novověkých mecenášů" (s. 9). Druhá kapitola (Politické 

a ekonomické podmínky tudorovské éry) představuje velmi stručný přehled 

především politického vývoje v Anglii v 15. století, avizované ekonomické 

podmínky tudorovské éry jsou bohužel zmíněny jen velmi okrajově, 

prezentaci mimořádně významné otázky zakládání a aktivit privilegovaných 

obchodních společností je věnována minimální, tudíž ne zcela dostatečná 

pozornost (s. 36). Není možné souhlasit s formulací, že "kalvínské a luterské 

učení, ovládlo ostrovy" (hovoří se o situaci v roce 1536, s. 32). Třetí kapitola 

je věnována pozoruhodnému a barvitému tématu anglické piraterie v této 

době (Angličtí piráti ve španělských a potugalských sférách vlivu). Čtvrtá 
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kapitola (Do jižního moře) se zaměřuje na mapování anglického pronikání do 

Tichého oceánu. Na otázku průzkumu tzv. Severní cesty a hledání možnosti 

doplout do Číny podél severního pobřeží Sibiře se zaměřuje pátá kapitola 

(Hledání severní cesty do Asie). Poslední, šestá kapitola (Anglické dobývání 

Ameriky) je věnována anglickému objevitelskému úsilí v Novém světě od 

plaveb Johna Rastella a Johna Ruta na počátku 16. století, až do pokusů 

vybudovat stálou osadu na Roanoke v 80. letech a založení Virginské 

společnosti. V nerozsáhlém závěru (necelé dvě strany) autorka stručně 

prezentuje a hodnotí své poznatky z obecného hlediska. 

Hodnotím-li vývoj vzniku předloženého textu, musím konstatovat, že 

diplomantka po poněkud rozpačitých počátcích svého badatelského úsilí 

dospěla k soustředěnějšímu výkonu a její výsledky se průběžně zlepšovaly. 

Soudím, že kvalita práce poněkud utrpěla spěchem s nímž byl text 

dokončován. Za nezanedbatelný nedostatek - jímž ovšem ve větší či menší 

míře trpí většina diplomových prací - považuji nadměrnou popisnost 

některých pasáží. Autorka měla k dispozici rozsáhlé edice pramenů, otázkou 

je však míra a povaha jejich využití. Přes zmíněné obecné i dílčí nedostatky 

nelze autorce upřít seriózní snahu dosáhnout vytčeného badatelského cíle, 

což se jí, dle mého soudu, zdařilo. Pokud jde o odbornou literaturu 

neponechala stranou žádný titul, který má pro zkoumání uvedeného tématu 

základní význam. Prokázala schopnost samostatné odborné práce. 

Předložený text vyhovuje všem základním požadavkům kladeným na 

diplomové práce, proto ho doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

kl ·fik'" t " //f'-ťiÍttt ' C-('~-aSI I acmm s upnem ........................ . 
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