
-
Posudek diplomové práce 

Petra Vančurová: Francouzská politika v období Války o španělské 
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Válka o španělské dědictví v letech 1701-1714 byla jedním z 

nejvýznamnějších evropských konfliktů v období od Třicetileté války do 

vypuknutí války s revoluční Francií v roce 1792. Nejde jen o délku jejího 

trvání, ale především o složitost konfliktu a jeho důsledky pro další vývoj 

v 18. století. V této válce byla Francie jedním z hlavních účastníků, sice 

nebojovala bez spojenců (na její straně byly na počátku Španělsko, 

Savojsko a Bavorsko), ale všichni tehdy klíČOVÍ hráči na šachovnici 

evropské politiky (císař, Velká Británie, Spojené nizozemské provincie) 

stáli proti ní, primárně ovlivněni snahou zabránit prosazení francouzské 

hegemonie na evropském kontinentě. 

Tzv. problém španělského dědictví vznikl s nástupem Karla II. na 

španělský trůn v roce 1665. Poprvé byl tedy aktuální již v 60. letech 17. 

století, posléze došlo k jeho oživení v 90. letech, kdy bylo zjevné, že 

španělský panovník zemře bez potomků. Když 1. listopadu 1700 Karel II. 

opustil tento svět, stal se na základě jeho závěti dědicem španělského trůnu 

Filip z Anjou, mladší vnuk francouzského krále Ludvíka XIV. Obavy 

z posílení francouzské moci a hrozba francouzské hegemonie nakonec 

vedly ke vzniku Velké aliance císaře, Británie a Nizozemí, odkud vedla již 

přímá cesta ke dlouholetému konfliktu. 

Petra Vančurová si zvolila za badatelský cíl sledování a hodnocení 

politiky Francie Ludvíka XIV. v průběhu celého konfliktu, což je podle 

mého soudu úkol vskutku nesnadný jak vzhledem k mnohostrannosti 

problematiky jako takové, tak náročnosti na jazykové vybavení i časový 

rozsah. Autorka, dá se říci, zvolila cestu prezentace tematiky v kratších 

segmentech věnovaných jednotlivým úsekům a dílčím problémům. Proto 
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je práce rozdělena do poměrně velkého počtu dvanácti kapitol. V první 

kapitole (Španělské dědictví jako problém evropské politiky ve druhé 

polovině 17. století) autorka rekapituluje vývoj problému španělského 

dědictví od jeho vzniku v podstatě do Devítileté války, ve druhé kapitole 

(Francouzská politika a problém španělského dědictví od Rijswijckého 

míru) se věnuje aktualizaci problému v krátkém časovém úseku po 

Devítileté válce. Třetí kapitola (Nástup Filipa V ve Španělsku a 

francouzsko-španělské vztahy na přelomu let 1700/1701) hodnotí důsledky 

nástupu Filipa V. na španělský trůn, čtvrtá kapitola (Francie na cestě 

k válce o španělské dědictví) analyzuje bezprostřední okolnosti vypuknutí 

války. Jádro práce Petry Vančurové představují a hlavní výsledky jejího 

badatelského úsilí přinášejí kapitoly V.-X., v nichž autorka jednak 

metodicky rekapituluje a hodnotí hlavní události průběhu válek a současně 

sleduje a analyzuje francouzskou politiku. Desátá kapitola (Kongres 

v Utrechtu a bitva u Denain) je věnována již probíhajícím mírovým 

jednáním v Utrechtu a z časového hlediska je dovedena do bitvy u Denain 

24. července 1712, kdy Villarsovo vítězství výrazně zvýšilo ochotu 

Nizozemců uzavřít mír. Jedenáctá kapitola (Kongres v Rastattu a konec 

války o španělské dědictví) pojednává o jednáních zástupců Francie se 

zástupci císaře a německých knížat, která vedla k definitivnímu ukončení 

válek podpisy mírové smlouvy v Rastattu 6. března 1714. Poslední, 

dvanáctá kapitola (Evropa po válce o španělské dědictví a smrt Ludvíka 

XlV) pak je již věnována důsledkům konfliktu pro konstelaci sil v Evropě. 

Jak již bylo řečeno, autorka si zvolila téma z mnoha důvodů velmi 

obtížné. Přesto mnohu s potěšením konstatovat, že svého badatelského cíle 

dosáhla. Její volbu, kdy jednotlivým významným problémům a etapám 

věnuje dílčí souhrnné pohledy, považuji za šťastnou. Za nesporný úspěch 

považuji také skutečnost, že z mimořádně mnohovrstevného tématu 

neponechala stranou žádný problém či událost klíčového významu a 

pojednala o nich vyváženým způsobem. Slovesná stránka textu má dobrou 
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úroveň. Autorka při své práci systematicky a adekvátním způsobem 

využila vydané prameny, prokázala schopnost jejich kritického hodnocení. 

Okruh prostudované odborné literatury je široký, využita je velmi 

odpovědně. Také slovesná kvalita textu má uspokojivou úroveň. 

Petra Vančurová předložila pozoruhodný text velmi dobré kvality, ať 

již hodnotím hloubku znalosti tématu, způsob jeho prezentace i obecná 

nebo dílčí hodnocení. Badatelka úspěšně dosáhla cíle, který si vytkla a 

prokázala potřebnou schopnost samostatné odborné práce. S ohledem na 

kvalitu textu doporučuji jeho přijetí jako práce rigorózní k získání titulu 

PhDr. Doporučuji předloženou diplomovou práci k obhajobě a navrhuji její 
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