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Oponentský posudek 

 

 Při hodnocení této bakalářské práce je třeba vycházet ze skutečnosti, že se jedná o poměrně 

komplikovaný úkol. Téma jednak vyžaduje vysoký stupeň orientace v relativně jemných teologických 

i politických záležitostech, jednak musí reagovat na rozsáhlý výzkum, zejména ostrovních historiků, 

který se touto, možno říci klasickou otázkou dlouhodobě zabývá. 

 Diana Vozabulová svou práci strukturovala do dvou rozsáhlých okruhů; v prvním si všímala 

především politických a obecně mocenských aspektů reformy anglické církve, v druhém se pak 

věnovala vlastní podstatě změn v církvi, které v Anglii proběhy za vlády Jindřicha VIII. a Eduarda VI. 

Jedná se o logické a funkční rozhodnutí, s nímž se lze ztotožnit. 

 Vychází navíc ze solidně provedené heuristiky, jíž je podřízena analytická část této studie, 

interpretující nejdůležitější institucionální akty, které měly anglickou reformu zajistit. Oceňuji 

zejména závěry práce, v nichž kolegyně Vozabulová správně upozorňuje na skutečnost, že původně 

(snad) osobně motivované rozhodnutí Jindřicha VIII. nakonec přerostlo v nové pojetí státní suverenity, 

byť se nejedná o konstatování zcela nové – je ovšem nesporné, že pisatelka k němu dospěla 

samostatnou úvahou. Stejně tak souhlasím s autorčiným tvrzením, že Jindřichova rozhodnutí  sama o 

sobě z hlediska striktně teologického hodnocení představují spíše organizační změny než meritorní 

reformaci; za zajímavé a podnětné pokládám upozornění na reformační potenciál Deseti artikulů. 

 Podobně jsem i srozuměn s hodnocením Eduardova období jako hledání skutečného 

reformačního modelu anglické církve, těžícího nejen ze soudobých protestantských proudů, ale i 

z vlastní anglické tradice. Mohu tedy konstatovat, že kolegyně Diana Vozabulová předložila solidní 

text, nesoucí všechny znaky řemeslně profesního přístupu k tématu, přesto se však podle mého názoru 

dopustila některých nepřesností. 

 Tak například na s. 53 si autorka klade celkem správnou otázku, zda v souvislosti s popravou 

Anny Boleynové byl návrat k „tradiční církvi“ ještě možný. Odpovídá si skepticky, avšak 

argumentace poměry v Evropě, „která se ocitla plně pod vlivem reformace,“  je jednak velmi 

nepřesná, jednak lze oprávněně poukázat na skutečnost, že se jednalo především (ne-li výlučně) o 

ostrovní záležitost a Mariina vláda naznačila, že při vhodnějším postupu by šance asi byla. 

 Podobně na s. 41 v druhém odstavci, kde se charakterizuje vývoj doktríny v padesátých letech, 

není jasná distinkce mezi jednotlivými reformačními proudy a text je velmi vágní s konfúzní. Rovněž 

tvrzení, že rušení kaplí se provádělo „ne primárně z finančních důvodů“ , bych rád viděl doložené na 

pramenném materiálu, nikoliv tezemi autorky, nebo citací ze zákona, jehož diskurs je zřejmý; místo 

toho by bylo naopak dobré analyzovat, kdo konkrétně z těchto výnosů profitoval nejvíce. (s. 82 an.). 

Na podobný problém přitom narážíme na  již s. 49. Nejsem si totiž jist, zda sekularizační aktivity lze 

vykládat pouze v úzkém pojetí teologicko-organizační doktríny. Pokud nechceme připustit hmotnou 



motivaci krále a jeho okolí, pak je třeba alespoň upozornit, že sekularizace přímo ovlivnila nejen 

církev, ale i stát, respektive vyrovnat se s častou tezí odborné literatury, že vyvlastnění církevního 

jmění výrazně ovlivnilo podobu tzv. tudorovského absolutismu. Věc je částečně napravena na s. 67, 

kde je hmotný faktor zmíněn jako jedna z možných příčin, nejsou ovšem nijak konkretizovány 

důsledky. I termín „evangelický tábor“ (s. 28) by si zasloužil podrobnější vysvětlení. 

Za vážnější problém však považuji fakt, že text, přestože několikrát naznačuje delší tradici 

autonomního anglikanismu, ji konkrétněji neanalyzuje a neinterpretuje v kontextu tématu práce. 

Výjimku tvoří kapitola o rušení klášterů, kde je delší anglická tradice a návaznost na ni dobře 

vysvětlena. Skutečným problémem je ovšem celkové vyznění díla, které není komparativní, ale 

představuje mnohem spíše (dobrou)analýzu  reformace Jindřicha VIII., okomentovanou změnami za 

Eduarda VI. Uvědomuji si ovšem, že projekt byl postaven na bakalářskou práci velmi ambiciózně. 

Nakonec zbývají některé drobnosti. Text není místy příliš přehledně formulován, autorka se 

často vrací k některým tématům a opakuje se. Trpí i stylistika, například odstavec na zlomu stran 

77/78 obsahuje celkem 6x slovo požadavek nebo jeho odvozeninu. Někdy chybí i logika: tak napětí 

mezi říší a Anglií vrcholí společnou válkou proti Francii (s. 17). 

Přes uvedené připomínky však práce splňuje bez problémů kritéria kladená na tento typ 

kvalifikačního díla a její hodnota spočívá zejména v důkladné analýze změn v anglické církvi, k nimž 

došlo za vlády Jindřicha VIII. Doporučuji ji proto k úspěšné obhajobě a navrhuji klasifikaci. 
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