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Posudek vedoucího práce 

 

 Pan Jan Katzer si jako téma své bakalářské práce zvolil problematiku hojně 

probádanou nejen francouzskou, ale i anglickou historiografií. Éra vlády Filipa II. Totiž 

představuje zlomové období pro vývoj obou národních monarchií. Pro Francii znamená 

završení předcházejících tendencí z doby panování Ludvíka VII. a počátky pevné královské 

vlády spolu s vytvářením základních správních institucí monarchie, pro ostrovní království 

jde naopak o desetiletí krize a postupného rozpadu anjouovského imperia a hromadění 

konfliktů mezi panovnickou mocí a formujícími se stavy, jež vyústily v známý vývoj za vlády 

Jana Bezzemka. 

 Nebylo proto lehké hledat pokud možno originální řešení; autor práce se nakonec 

rozhodl analyzovat Filipovu vládu ve vybraných relevantních narativních pramenech a zasadit 

ji současně do širšího vývoje kapetovské monarchie, což lze v případě bakalářské práce 

akceptovat jako možný přístup. Své dílo pan Katzer rozdělil, mimo Úvodu a Závěru do šesti 

přehledných, chronologicky řazených kapitol, v nichž nejprve charakterizoval vývoj 

francouzského království od nástupu Kapetovců na trůn do konce 12. století, dále se zaměřil 

na hlavní problémy, které doprovázely Filipův nástup na trůn, a hlavní pozornost věnoval 

francouzsko-anjouovskému konfliktu za vlád Jindřicha II. a jeho synů Richarda Lví srdce a 

Jana Bezzemka. Poslední, šestá kapitola se pak již zaměřuje především na charakterizování 

nové podoby francouzského království na sklonku Filipova života. 

 Práce pana Katzera je pečlivě zpravována v technickém, řemeslném slova smyslu a 

v tomto ohledu nelze než konstatovat, že její předkladatel prokázal, že zvládl základní 

principy historické práce. Přesto si dovoluji upozornit na několik nedostatků. První z nich je 

heuristického rázu. Projevující se spěch a nedostatek času při finální redakci textu patrně 

způsobil, že dílo se opírá poněkud jednostranně o anglickou nebo překladovou produkci, 

méně již o původní francouzské práce a zejména analytické studie. Autor často spoléhá i na 

kvalifikační práce svých starších kolegů; to je sice možné, rozhodně to však nepovažuji za 

optimální. Druhý problém bych viděl v celkovém konceptu díla. Autorovi se přes veškerou 

snahu nepodařilo zcela naplnit původní cíl, totiž provést jakousi rekonstrukci Filipovy 

osobnosti v reflexích dobových pisatelů. Přes řadu slibných náznaků a dílčích pasáží tak práce 

zůstává spíše životopisnou analýzou, provedenou ovšem s velkou pečlivostí. 



 Souhrnně však mohu konstatovat, že předložená studie splňuje nároky kladené na 

tento typ prací a doporučuji ji k obhajobě. Navrhuji klasifikovat známkou výborně – velmi 

dobře podle průběhu obhajoby. 

 

V Kolíně 24. srpna 2014 

 

 

Doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. 

 

 

 

 

  


