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   Předložená práce si klade za cíl odpovědět na řadu zásadních otázek, které se 

vztahují k počátkům a příčinám tzv. stoleté války – od stavu anglické, resp. 

francouzské strany, přes zaangažování dalších aktérů (Flandry, Skotsko, 

papežství) až např. po posouzení příčin vypuknutí, průběhu či nevyhnutelnosti 

konfliktu. Jedná se o práci extenzivní jak rozsahem zkoumaných otázek, tak i 

počtem stran, a přesahující tudíž i běžné parametry bakalářské práce. Autor se 

opřel o rozsáhlý soubor primárních i sekundárních zdrojů. 

 

   Práce je rozčleněna do tří bloků. První se snaží zmapovat východiska a stav 

obou stran konfliktu před zahájením bojů – prezentuje panovnickou sakralitu a 

její odlišné pojetí ostrovní a kontinentální, rozsah a kvalitu správy obou zemí, 

finanční kondici atd. V druhé kapitole se blíže dotýká aspektů vedoucích 

k vypuknutí a průběhem konfliktu. V poslední části se soustředil na otázku, 

nakolik byla stoletá válka nutným střetem obou monarchií. 

 

   Již na první pohled se jedná o práci ambiciózní, s převahou analytické složky 

nad prostou popisností. Autor se snažil na základě vybraných pramenů a 

rozsáhlé sekundární literatury nalézt odpověď na řadu otázek s jedním 

zastřešujícím cílem – objektivně zhodnotit především anglickou monarchii 

v okamžiku vstupu do stoletého konfliktu. Práce je bezpochyby velmi 

zajímavým počinem, který vybočuje z rámce standardně předkládaných 

bakalářských prací. Ukazuje na pochopení smyslu historické práce a směřuje 

k badatelskému přístupu k problematice. Na druhou stranu právě rozsah 

řešených otázek a snaha o co největší komplexnost je její nevyhnutelnou 

slabinou. Student narážel na určitá omezení, která nutně limitovala celkový 



výsledek – např. absence francouzské literatury vedla k tomu, že mnohé závěry 

opíral o české překlady syntéz francouzských dějin, úvahy o panovnické 

sakralitě nevycházely z klíčových tematických monografií, ale spíše ze 

sekundárních prací apod. Za úvahu by stálo i zlepšení stylistiky či formálních 

náležitostí (nepovažuji za optimální, pokud není text zarovnán do bloku a je 

psán na obě strany listu). 

 

   I s vědomím, že hodnocená práce vykazuje dílčí nedostatky, se přesto kloním 

k velmi dobré klasifikaci. Oceňuji přístup směřující k badatelské práci a 

upřednostňující analýzu a interpretaci problémů před omezeným výčtem a 

popisem. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikací v rozsahu výborně 

až velmi dobře. 
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