
Posudek na bakalářskou práci  J a n a   M a l é h o 

První válka baronů a Ludvík VIII. jako král Anglie (1215-1217).  

Pohled pramenů 

UK FF, Ústav světových dějin, Seminář středověkých dějin, Praha 2013  

 

   Bakalářská práce Jana Malého se dotýká zajímavého tématu krize 

anjouovského impéria po ztrátě kontinentálních držav a vydání Magny Charty 

Libertatum anglickým králem Janem Bezzemkem. Student se pokusil jednak 

shrnout a analyzovat podmínky a příčiny rebelie anglických baronů v klíčovém 

období, jednak se zaměřil na snahu francouzského korunního prince Ludvíka 

získat s pomocí anglické opozice anglickou korunu. Při zpracování student 

využil relevantní, především anglickou literaturu, a vybrané dobové prameny, 

jejichž analýzou a zhodnocením podpořil závěry svého bádání. 

 

   Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních oddílů. První dosti zdařile 

představuje zánik převahy Plantagenetů jak na kontinentě, tak v samotné Anglii. 

Druhá část prezentuje počátek bojů Jana Bezzemka od vydání Magny Charty 

přes vylodění prince Ludvíka po události následující po Janově smrti a příklonu 

podstatné části anglické šlechty na stranu jeho syna Jindřicha. Poslední oddíl 

hodnotí Ludvíkův pokus o ovládnutí Anglie pohledem vybraných pramenů, 

především Rogera Wendovera a Viléma Bretaňského.   

 

   Předloženou práci lze bezesporu označit za velmi zdařilou a v mnoha ohledech 

nadstandardní. Student zvolil téma, které sice zapadá do širšího a oblíbeného 

spektra pozornosti historiografie, soustředil se ale na výsek, který skýtá prostor 

pro vlastní interpretaci a který zasahuje významný moment formování anglické 

stavovské monarchie. Jan Malý téma s přehledem zvládnul po heuristické i 

faktografické stránce – dokázal vybrat jak literaturu, která odráží měnící se 

pohled historiografie na toto téma, tak především prameny, které nejen využil 



k popisu událostí, ale následným rozborem na nich zdokumentoval důležité 

prvky tendence směřování anglické společnosti. Po formální stránce nemám 

žádné významné připomínky – jazyk je kultivovaný, poznámkový a citační 

aparát je korektní, kapitoly jsou členěny logicky. Snad jen číselné odkazy na 

poznámky pod čarou by měly být v textu až za interpunkcí. 

 

   Hodnocenou práci považuji za hajitelnou bez výhrad a navrhuji klasifikaci  

výborně. 
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