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Ústav světových dějin 

Posudek rigorózní práce 

Mgr. Jan Chlubna, Příspěvek k problematice nástupnictví na anglickém trůnu po 

Jindřichu VlIl. Tudorovi, Seminář novověkých dějin, Ústav světových dějin, Filozofická 

fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2010,102 strany 

Mgr. Jan Chlubna si jako cíl své rigorózní práce vytýčil analýzu nesmírně složitého, 

mnohovrstevnatého tématu - problematiky nástupnictví na anglickém trůnu po Jindřichu VIII. 

Tudorovi. Hned na úvod svého posudku předesílám, že jakkoli se jednalo velmi náročný a 

ambiciózní projekt, Mgr. Jan Chlubna se s ním vypořádal vynikajícím způsobem. 

Rigorózní práce je rozčleněna do čtyř chronologicky řazených kapitol. První kapitola 

(Tudorovci do nástupu Jindřicha VIII.) je zdařilým uvedením do dané problematiky; třebaže 

je tato část práce do jisté míry popisná, pro další část textu je velmi přínosná, neboť autorovi 

umožňuje soustavně odkazovat ke starším událostem, než jakými se primárně zabývá. Ve 

druhé části práce (Vláda Jindřicha VIII. do roku 1526) Chlubna zdařile analyzuje okolnosti 

Jindřichova nástupu na trůn, sňatku s Kateřinou Aragonskou, řadu dalších dynastických 

respektive vnitropolitických záležitostí, to vše - zdůrazňuji - v mezinárodním kontextu a 

s jeho skutečně vynikající znalostí. Totéž hodnocení platí i pro třetí (Zlomová léta 1527-1537) 

a čtvrtou kapitolu rigorózní práce (Poslední desetiletí Jindřicha VIII.; 1538-1547). V těchto 

dvou kapitolách Chlubna rozebírá kořeny a příčiny Jindřichova rozvodu s Kateřinou 

Aragonskou, tzv. "rozvodovou krizi", činnost tzv. reformačního parlamentu, anulaci prvního 

manželství a svůj sňatek s dvorní dámou Annou Boleynovou, první zákon o nástupnictví, pád 

Anny, druhý a třetí zákon o nástupnictví a vše, co s tímto nadmíru komplikovaným tématem 

souvisí. 

Jestliže platí, že skutečné schopnosti autora plně "odhalí" pouze náročné téma, mohu 

s veškerou odpovědností říci, že Mgr. Jan Chlubna během svých studií na FF UK v Praze 
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vyzrál v nadaného historika. Jeho schopnost analyzovat složité prameny, interpretovat je, 

oddělit podstatné od méně podstatného, zásadní od marginálního a ilustrativní (s obecnou 

platností) od pouze "zajímavého" přesvědčivě dokazuje, že zvládl základy historikova 

řemesla na výtečné úrovni. Jan Chlubna pracoval na své rigorózní práci (diplomová práce, jež 

byla komisí při státních závěrečných zkouškách doporučena k uznání jako práce rigorózní) 

velmi dlouho, s velkou pílí a výsledek stojí za to. Již množství prostudovaných vydaných 

pramenů, z velké části (pro laika možná překvapivě) dostupných v knihovnách v České 

republice, je imponující; tuto skutečnost je třeba zdůraznit o to víc, že se vskutku jedná o 

nesnadné texty, které vyžadují vynikající znalost dobové angličtiny. Úctyhodné je rovněž 

množství odborné literatury, kterou Jan Chlubna při své práci prostudoval. V tomto směru 

nelze mít kjeho práci prakticky žádných výhrad. Rovněž formální stránka práce (stylistická a 

jazyková) je na vysoké úrovni; to ostatně patřilo k Chlubnovým přednostem po celou dobu 

jeho studií. Poznámkový aparát je výtečný, bez nejmenších připomínek. 

Chlubnova rigorózní práce není nijak dramaticky rozsáhlá, ale o to cennější. Mgr. Jan 

Chlubna, s nadsázkou řečeno, neplýtvá slovy v"počítačové době", kdy máme zkušenosti 

s tvorbou často mnohasestránkových textů; říká přesně a exaktně to, co říci chce, v jistém 

smyslu strohým, vědeckým jazykem. Z výše uvedených důvodů je, myslím, zřejmé, že 

Chlubnovu práci doporučuji k obhajobě ajsem přesvědčen o tom, že bude úspěšná. 

V Praze, 8. března 2010 

Doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 
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