
Posudek na bakalářskou práci  D i a n y  V o z a b u l o v é  

Anglikánská církev za vlády Jindřicha VIII. a Eduarda VI. 

FF UK, Ústav světových dějin, Praha 2016 

127 stran 

 

   Hodnocená bakalářská práce se věnuje známému, přesto v české historiografii 

ne zcela frekventovanému tématu anglikánské reformace. Studentka zvolila 

ambiciózní přístup srovnání vývoje reformačních změn a přístupů za vlády dvou 

po sobě jdoucích anglických králů Jindřicha VIII. a Edvarda VI. Nespokojila se 

přitom s obecným pohledem, naopak rozebrala jak hlavní tendence, tak i 

jednotlivé oblasti a aspekty. Výsledkem je rozsahem na bakalářskou práci dosti 

obsáhlé dílo, které by na jednu stranu mohlo aspirovat na vyšší stupeň práce 

diplomové, současně ale nutně naráží určité limity – metodologické, spojené 

s množstvím kladených otázek a nutností komparovat pro nalezení relevantních 

odpovědí další problémy.  

 

   Struktura práce je logická a vhodně provázaná, od obecné pasáže celkového 

vývoje anglikánské reformace postupuje jak k jednotlivým oblastem (rušené 

klášterů, redukce kaplí a nadací, liturgie atd.), tak dílčím komparacím, v nichž 

srovnává postupné fáze vývoje anglické reformační církve – počátky spojené se 

snahou Jindřicha VIII. o vymanění se z kuriálních vlivů, přes zavádění prvních 

supremačních opatření, po fázi konzervativnější a následně naopak jednoznačně 

reformační v průběhu Edvardovy vlády. Autorka se snažila při rozboru a 

prezentaci vývoje dané oblasti (problému) postupovat chronologicky a jednání 

Jindřicha VIII. následně komparovat se změnami Edvardovy doby. Již první 

pohled dává poznat, že základ je položen primárně na jindřichovské období, 

zatímco Edvardova éra je rozsahem i množstvím kladených otázek limitována. 

Tento možný nedostatek však nepovažuji za zásadní – je zřejmé, že bylo třeba 

přednostně vymezit danou problematiku, která se formovala právě za Jindřicha 



VIII., současně rozsah práce neumožňoval přistoupit k vyčerpávajícímu 

zachycení všech strukturálních proměn anglické církve. 

 

Celkově je práce vyvážená a dostatečně plastická, odpovídá na kladené otázky a 

závěrů je dosaženo na základě rozsáhlého rozboru jednotlivých aspektů. 

Studentka nezůstala u povrchních a obecných tvrzení, dala si práci se 

zohledněním všech hlavních změn v rámci raného anglikanismu. Dílčí problémy 

vidím spíše v některých ne zcela korektních tvrzeních, která jsou buď nepřesná 

či minimálně zjednodušená, zejména když se pustí od obecnějších souvislostí 

celoevropské reformace.  

 

Určitým pochybením by mohla být i prezentace anglikánské reformace bez 

důkladného zohlednění předchozího vývoje, který měl v případě ostrovní církve 

pevnou tradici autonomního a antikuriálního chápání. I zde ale nepovažuji tuto 

absenci u bakalářské práce za fatální pochybení. Ostatně v některých oblastech 

se na středověkou návaznost odvolává (bible, kaple). Samostatnou otázkou je ne 

zcela optimální stylistika a frazeologie práce, na které jsme se studentkou sice 

pracovali, ale ne vždy s úplným úspěchem.  

 

  Předkládaná práce přesto splňuje všechny požadavky, kladené na závěrečnou 

práci, a prokazuje schopnost pracovat s příslušnými prameny i základní 

odbornou literaturou. Dosažené výsledky a přijaté závěry odpovídají postupu 

práce a výchozím předpokladů. Navrhuji klasifikaci velmi dobře, v případě 

vynikající obhajoby až výborně. 
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