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V předložené studii (jedná se o diplomovou práci. jíž komise při státní závěrečné 
zkoušce doporučila uznat jako práci rigorózní) si Jan Chlubna zvolit nepochybně velmi složité 
téma z anglických dějin 16. století. 

Pokud jde o strukturu, autor v podstatě sleduje problematiku v chronologickém sledu, 
byť se na nejednom místě musel uchýlit k paralelní prezentaci dílčích témat. Práce je 
rozdělena do čtyř kapitol. První (Tudorovci do nástupu JindNcha VlIJ) je s ohledem na další 
text nezbytnou expozicí. Ve druhé (Vláda .Jindřicha VIII. do roku 1526) Chlubna hodnotí 
hlavní problémy prvního období vlády Jindřicha VIII. (do roku 1526). Jádro práce představují 
třetí (Zlomová léta 1527-1537) a čtvrtá kapitola (Poslední desetiletí Jindřicha VIII.. 1538-
1548), v nichž autor zasvěceně a s využitím rozsáhlého pramenného materiálu analyzuje 
hlavní problémy vývoje od Jindřichova rozvodu s Kateřinou Aragonskou do konce vlády 
tohoto panovníka. 

Ačkoli je problematika vlády Jindřicha VIII. mezi historiky (nikoli českými) 

nepochybně velmi populární a tématu byla a je věnována značná pozornost zahraničních 
badatelů, mohu s uspokojením konstatovat. že se Chlubna rozhodně neomezil na opakování 
již řečeného. Naopak, předložený text přináší řadu nových pozoruhodných postřehů a závěrů, 
ať již jde o panovníkovu sňatkovou anabázi, mocensko-politické poměry v Anglii, právní 
stránku problému nebo oblast zahraniční politiky. Celkový koncept a rozvržení práce jsou 
nanejvýš promyšlené. Ačkoli odborná literatura zabývající se tímto tématem je neobyčejně 
rozsáhlá, Chlubna prokázal solidní přehled o této literatuře a její hlubokou znalost, 
neponechal stranou jediný z titulů. které podle mého soudu mají pro zkoumání zvoleného 
tématu základní význam. 

Úctyhodný badatelský výkon představuje rozsah, povaha zpracování a využití 
vydaných pramenů. Také slovesná stránka textu má velmi solidní úroveň. Základní 
požadavek, který má splňovat rigorózní práce, spočívá v tom, že autor prokáže schopnost 
kvalitní samostatné odborné práce. založené na znalosti příslušné odborné literatury a 
zkoumání pramenů. Předložený text (obhájený jako diplomová práce na Ústavu světových 
dějin 18. září 2009) podle mého přesvědčení ve všech ohledech splňuje požadavky kladené na 
rigorózní práci, a proto ho doporučuji k obhajobě. 
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