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Posudek vedoucího práce 

 

 Jan Láníček si téma své bakalářské práce zvolil v zajímavém a (nejen) anglickou 

historiografií studovaném období vývoje ostrovního království po skončení stoleté války, 

známém jako „války růží“. Charakter této kvalifikační práce mu pochopitelně neumožnil 

pustit se do rozsáhlejší studie, a proto se soustředil na problém obrazu panovníka 

v konfliktním prostředí, tak jak ho zprostředkovávají dobové prameny. Volba padla na 

Eduarda IV.; lze to považovat za logické řešení, protože se v daném časovém úseku jedná 

prakticky o jediné dlouhodobé panovaní, u něhož lze postihnout jistou konceptualizaci, k níž 

se mohla vyslovovat tehdejší publicistika. Současně jde o vládu, mající významně polemický 

a problematický charakter pro následnou tudorovskou éru, takže bylo možné předpokládat 

poměrně vyhrocená hodnocení, vytvářející dostatečný materiál pro moderní komparaci. 

 Takto definované metodologii podřídil kolega Láníček výběr pramenů a literatury: dvě 

oficiální kroniky mající blízko k dvorskému prostředí, jedna „yorská“, druhá „tudorovská“, 

doplněné pohledem londýnského měšťana považuji za promyšlené rozhodnutí a stejně tak lze 

konstatovat, že rozsah použité odborné literatury odpovídá jak tématu, tak charakteru 

předkládané práce. 

 Konečně rád konstatuji, že kolega Láníček přistupoval ke svému projektu 

systematicky a jeho práce v diplomním semináři byla takřka příkladná. Bylo tedy možné 

předpokládat vznik velmi zdařilé a zajímavé práce. Bohužel zůstalo jen u předpokladu; 

s jistou lítostí konstatuji, že zde výčet kladů končí. 

 Nechtěl bych tím vzbudit dojem, že předložená práce je zcela nedostatečná; v každém 

případě však problémy vysoce převažují nad jejími klady. Pisatel se sice v dobře 

koncipovaném Úvodu přehledně vypořádal s hodnocením použitých pramenů a literatury a 

jasně vysvětlil svůj badatelský záměr, nicméně hned v následující vstupní kapitole přes 

veškeré úsilí nezvládl srozumitelně a přehledně vysvětlit podstatu zkoumaného problému. 

Kapitola obsahuje množství dat a informací, přesto však otázka, proč k „válce růží“ došlo, 

zůstala z systémového pohledu nezodpovězena. 

 Další části práce v podstatě snaží naplňovat úvodní deklaraci a pokoušejí se 

komparativním postupem analyzovat některé důležité momenty panování Eduarda IV. Jejich 

výběr byl na autorovi a nemá cenu jej zpochybňovat. Bylo by možné pochopitelně volit i jiné 

okamžiky, relevance Láníčkovy volby je ale akceptovatelná a v Úvodu v zásadě i 



zdůvodněná. Problém ovšem spočívá v jiné věci: ve skutečnosti, že autor nebyl schopen 

posunout své úvahy směrem k vyšší abstraktnosti a pokusit se o to, oč v práci mělo jít – 

postihnout typ ideálního, či nevhodného panovníka v konfliktní společnosti. Jan Láníček tak 

sice přináší jisté množství i zajímavého materiálu a nelze říct, že by se komparativní metody 

vzdával; nicméně platí to, co bylo řečeno o vstupní partii – jeho úvahy zůstávají u detailů, 

popřípadě i naznačují některé významnější souvislosti, nicméně absenci strukturovaně 

interpretovaných závěrů, mířících k definici určitého modelu vládnutí přehlédnout nelze. 

 Pokud lze předcházející výhrady snad ještě vysvětlit autorovou nezkušeností, pak 

výtka poslední má charakter fatální. Je jí vysoce problematická jazyková úroveň práce, a to 

jak stylistická a syntaktická, tak gramatická. A to i přesto, že autorovi bylo důrazně 

doporučeno, aby si své dílo z tohoto hlediska důkladně zrevidoval. Nemám ve zvyku psát do 

posudků odstavec na toto téma, a pokud tak nyní činím, je to proto, že množství chyb tohoto 

druhu se vyskytuje v takové míře, že text je místy až nesrozumitelný či nejednoznačný a 

negativně dál ovlivňuje odbornou úroveň práce. 

 Konstatuji tedy, že kolega Láníček bohužel naplnil řadu požadavků kladených na 

bakalářskou práci jen s velikými obtížemi. Pokud ji přesto doporučuji k obhajobě, činím tak 

výslovně v kontextu celkového autorova úsilí, nikoliv pro dílo samo. Navrhuji práci 

klasifikovat – s výhradou důkladné a přesvědčivé obhajoby – známkou: 

 

dobře 
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