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Chlubna, Jan, Příspěvek k problematice nástupnictví na anglickém trůnu 

po Jindřichovi VIII. Tudorovi, FF UK, Praha 2009, 102 strany. 

Osoba Jindřicha VIII. je dodnes vyhledávaným tématem nejen historiků, ale i 

romanopisců a filmařů. Výsledkem tohoto zájmu je řada zjednodušených interpretací, 

a to dokonce i mezi profesionálními historiky. Student v tomto případě stojí před 

složitým úkolem doslova se "probojovat" značným množstvím odborné literatury. Jan 

Chlubna si navíc zvolil analýzu otázky nástupnictví po Jindřichovi VIII. Otázka 

nástupnictví je jednou z nejsložitějších problémů anglických novověkých dějin, a to 

z toho důvodu, že kromě domácí a zahraniční politiky Anglie na přelomu 15. a 16. 

století předpokládá i širší znalost anglických právních dějin. 

Autor rozdělil svoji práci do čtyř kapitol. V první kapitole, která je jakýmsi 

obecným uvedením do problematiky, Chlubna zmínil původ dynastie Tudorů a 

sňatkovou politiku Jindřicha VII. a analyzoval okolnosti sňatku Kateřiny Aragonské a 

synů tohoto krále (Artura a Jindřicha). Ve druhé kapitole autor logicky pokračuje 

nástupem Jindřicha VIII. na trůn a uzavřením sňatku s Kateřinou Aragonskou. 

Chlubna dále analyzuje prvních sedmnáct let vlády Jindřicha VIII. z hlediska otázky 

nástupnictví na anglickém trůnu. Třetí kapitola představuje nejdůležitější část práce; 

autor v ní analyzuje rozvodovou krizi, která fakticky zapříčinila náboženskou odluku 

Anglie od Říma. V poslední kapitole Chlubna analyzuje závěrečné období vlády 

Jindřicha VIII., kdy se po narození mužského dědice snažilo upevnění dynastie. Autor 

dochází podle mého názoru ke správnému závěru, že na jednu stranu Jindřichova 

sňatková diplomacíe vyšla na prázdno, na druhou stranu však eliminoval nebezpečí 

případných domácích konkurentů Tudorovců. 

Jan Chlubna použil veškerou dostupnou relevantní odbornou literaturu (kromě 

dnes již klasických děl i nejnovější výsledky bádání britských historiků), kromě toho 

založil svoji práci na značném množství vydaných pramenů (za všechny lze uvést 



devatenácti svazkovou edici dopisů a dokumentů z národního archívu v Kew, British 

Museum a dalších britských archivů). Diplomová práce Jana Chlubny je vynikající 

analýzou nástupnické otázky po Jindřichovi VIII. zasazenou do širších souvislostí. 

Autor ve své práci prokázal hlubokou znalost anglických novověkých právních dějin, 

přičemž dokázal překonat překážku v podobě velmi složité právnické angličtiny 16. 

století. 

Diplomovou práci Jana Chlubny doporučuji k obhajobě a současně navrhuji, 

aby byla uznána jako práce rigorózní. 


