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Jan Láníček  si pro svoji bakalářskou práci vybral téma z anglických dějin z období války 

dvou růží a za svůj úkol si stanovil srovnání jejího podání ve třech kronikách, a to ve dvou 

rovinách, jednak jejich vzájemnou komparaci, jednak srovnání obrazu dvou panovníků, Eduarda IV. 

a jeho předchůdce Jindřicha VI.  Pro tento účel si výstižně vybral  kroniky, které byly napsány 

autory, pocházejícími z různých společenských vrstev a rozdílných politických táborů, Kroniku 

croylandského opatství,  napsanou duchovním, pohybujícím se v prostředí královského dvora 

Eduarda IV.,  Londýnskou kroniku, jejímž autorem byl londýnský měšťan a funkcionář městské 

rady, a dílo Historia Anglica, pocházející z pera cizince, italského humanisty.  Toto zadání 

nepochybně nabízelo  řadu zajímavých možností řešení,  kterých však autor této práce bohužel 

z větší části nevyžil.  

Bádání o stoleté válce komplikují složité vazby a příbuzenské vztahy mezi jednajícími 

osobami. Přestože se Láníčkovi nabízelo srovnání pohledu kronikářů na osobnost Eduarda IV.  

prostřednictvím jeho panovnických činů a významných událostí jeho vlády, což by mi připadalo 

mnohem výstižnější, zvolil si jako nosnou konstrukci své práce sledovat vztahy mezi králem a 

významnými osobami z jeho rodiny, případně nejbližšími spolupracovníky. Zároveň se pro něj stala 

určující i chronologická linie.  To je podle mého názoru jedním z důvodů, proč je předložený text 

do jisté míry  nepřehledný. 

V úvodní kapitole autor slibuje stručné nastínění základní problematiky válek růží.  Již 

tady se však ukazuje, že není schopen vystihnout, co je pro jeho téma podstatné, případně 

problém zobecnit.  Na počátku kapitoly konstatuje, že válka růží byla „mocenský konflikt mezi  

dvěma větvemi rodu Plantagenetů, který v Anglii vládl od nástupu Jindřicha II. roku 1254.“ (!) 

(s.14) O něco dále se dozvíme, že dynastie Lancasterů musela bránit „Anglický trůn“ (proč a proti 

komu?) a že za vlády Jindřicha VI. došlo ke ztrátě většiny území, které Anglie ovládala. (?)  Pět 

stránek této kapitoly je pak v maximální míře naplněno nepodstatnými detaily, které se války růží 

týkají jen okrajově. Autor tu řeší choť Jindřicha VI. a její nepopularitu v Anglii, králův psychický 

stav, dosazování či odvolávání hodnostářů. Ostatně v detailech, často nepodstatných, se Láníček 

utápí prakticky v celé práci. O základních etapách války, jejích příčinách, případně důsledcích,  a 

stěžejních událostech, což bych považovala v úvodní kapitole za příhodné, se tu čtenář nedozví 

zhola nic. Ostatně děj, který je zde líčen, končí rokem 1460.  



Podobným způsobem jako úvodní (druhá) kapitola je koncipováno také šest následujících 

kapitol. Láníček zde velmi podrobně popisuje s pomocí obsáhlých citací z děl kronikářů děj, který 

byl předmětem jejich zájmu. Text působí značně neuspořádaně a místy postrádá logický syžet. 

Snad by pomohlo shrnout v úvodu každé kapitoly, jak vidí danou část řešené problematiky dnešní 

historická věda.   Citace se mnohdy zdají  být náhodně vybrané s cílem ilustrovat vyprávění, které 

tvoří podstatnou část práce.  Komparace, která by měla být převažujícím elementem, spíše chybí 

snad až na bezprostřední srovnávání jednotlivých úryvků textů  a chvályhodný pokus o vytvoření 

paralely mezi nastolením Eduarda IV. a Jindřicha VII. Tudora.  Autor neanalyzuje pohled (a 

případně také koncepce) kronikářů, jak si předsevzal, nesrovnává je v obecnější rovině, nesnaží se 

o jejich zhodnocení z pohledu poznatků moderní historiografie - ostatně s výjimkou druhé 

kapitoly cituje z moderní literatury pouze v několika málo případech.  

V Závěru se Láníček sice snaží zhodnotit studované kroniky, ale hodnocení nevychází 

z jejich textů nebo přímo  uvedených citací a jejich rozboru, znovu jde jen o obecné 

charakteristiky, vyřčené  již v předchozích kapitolách (především  v Úvodu). Opět tu nenacházím 

prakticky žádný pokus o  komparaci, ani závěrečné shrnutí. Autorova tvrzení, například to, že 

Kronika croylandského opatství poskytuje jedinečný pohled na vládu Eduarda IV.  (s.69), 

evidentně nevyplývají z jeho poznatků, ale z hodnocení převzatého z literatury. 

Po formální stránce mám k Láníčkově práci drobné výhrady. Autor si zcela neosvojil běžný 

způsob uvádění bibliografických odkazů v poznámkovém aparátu. Zatímco v rozboru pramenů 

necituje žádné vydání prací, které představuje, u všech dalších citací uvádí v každé poznámce 

znovu a znovu  vždy celý bibliografický odkaz (včetně údajů, které citace obsahovat nemusí a ani 

nemá). Tak například u díla Polydora Vergila  odkazuje vždy na všechny tři díly, aniž by 

konkretizoval, ve kterém z nich se nachází stránka, z níž cituje.  Vezmeme-li vedle toho v potaz, 

kolik místa v poznámkách zaplňují originální texty citací, přeložené v hlavní části do češtiny,  a 

v hlavním textu neustále se opakující tituly jednajících osob, působí to vše jako snaha práci co 

nejvíce prodloužit, přestože požadovaného počtu stran bylo lehce dosaženo. Také u odkazů na 

odbornou literaturu je vždy uveden celý bibliografický údaj, což není běžný úzus. Vlastní 

poznámky nelze do citovaných textů vkládat v kulatých závorkách bez jakékoliv dalšího sdělení. 

Pokud se dá přeložená bakalářská práce považovat z obsahového a věcného hlediska ještě 

za způsobilou k obhajobě,  po stylistické a jazykové stránce  je naprosto katastrofální. Její autor 

sice zvládl studium původních anglických pramenů, což je třeba ocenit, ale nikoliv text 

v mateřském jazyce. Práce obsahuje neuvěřitelné množství gramatických chyb, a to i hrubých. 

Jedná se o chybně používané tvrdé či měkké  y x i (děti se dožili na s.15 ad.) zájmeno svůj a jeho 

(„Nyní  se Richard obával pokusu o jeho osobní likvidaci - po vzoru zavraždění Humpreye, vévody 



z Gloucesteru, který byl povolán do Burry st. Edmunds, aby se zodpovídal před králem, kde však 

byl vévoda zavražděn.“ s.17) nebo  velká písmena na počátku slov (najdeme tu Anglický trůn na 

s.14, Vévodu ze Somersetu na s.31, Tudorovskou reinterpretaci na s.69 ad.). V textu se střídají 

slovesné časy, a to často v jedné větě, což není pro historickou studii příliš vhodné. Mnoho sloves 

je uvedeno ve špatný vazbách, jinde chybí přísudek, který je základním větným členem a bez 

něhož věty ztrácí věta smysl! („Po smrti Jindřicha V., jenž dosáhl značného úspěchu v bojích a 

oženil se s Kateřinou z Valois, dcerou Karla VI., francouzského krále.“ s.14-15)  Autor chybně 

používá interpunkci, zvláště u volného přívlastku, který byl měl stát volně nebo být ohraničen 

čárkami na obou stranách (čárku píše jen na začátku, na konci chybí). Vzhledem k tomu, že 

neustále opakuje šlechtické tituly osob, o nichž pojednává, opakuje se tato chyba na každé 

stránce několikrát.  Chybné slovesné vazby a chybějící interpunkce přispívají k tomu, že čtenář 

jen stěží chápe smysl některých vět, což je na druhé straně způsobeno tím, že  Láníček nedokáže 

precizně formulovat své myšlenky, což činí text  na mnoha místech nesrozumitelným. Jména 

desítek uváděných osob jsou někdy až násilně počešťována (Jan z Gaunt rozhodně není správně, 

s.14) autor tu však nepostupuje důsledně. V jeho práci se setkáme jak s Tomášem (s.8) tak 

s Thomasem (s.10) Moorem nebo s  Jacquettou a Jakobií (s.15)  Na závěr práce pak 

nepochopitelně přikládá rodokmeny, v nichž jsou v angličtině nejen jména, ale veškerý doprovodný 

text!  Kromě toho bylo v práci ponecháno velké množství překlepů (nebo počítačových lapsů), 

z nichž některé působí až kuriózně, jako například Laicaster (s.17), Jakobie Wittlesbašská a 

zvláště Václav Šašek z Biříkova (s.37,71). Je pro mě značně nepochopitelné, proč autor tyto 

jazykové nedostatky v závěrečné fázi neodstranil, zvláště když nebyl v časové tísni a svoji práci 

odevzdal s několikatýdenním předstihem.  

 

Vzhledem  k uvedeným skutečnostem se domnívám, že je ještě možné doporučit 

bakalářskou práci Jana Láníčka   k obhajobě,  ale navrhuji ji klasifikovat na základě  průběhu 

obhajoby známkou dobře, případně neprospěl, pokud bude obhajoba neuspokojivá. 
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