
Abstrakt  

Hlavní téma bakalářské práce s názvem „Fridrich Falcký. Cizinec v zajetí zimního království“ 

se zaměřuje na osobnost falckého vévody a kurfiřta Fridricha Falckého, jehož charakterové 

vlastnosti a specifický způsob jednání utvářely obraz „zimního krále“ jak u tehdejších 

obyvatel Prahy, tak i u generací následujících století. V kontextu politiky Konfederace stavů 

České koruny má předkládaná práce ambici formulovat význam jeho osoby v období 

obhajoby stavovského povstání. Na základě pramenného materiálu je dále snahou analyzovat 

celkový postoj Fridricha Falckého k otázce českého projektu sjednocených zemí. Zkoumané 

období je proto časově omezeno na rozmezí let 1619–1620, tedy od volby krále (srpen 1619) 

až po panický útěk po bitvě na Bílé hoře (listopad 1620). Při zpracovávání tématu ovšem 

došlo k určitým časovým přesahům, a to hlavně při analyzování stavu v českých zemích před 

Fridrichovým příjezdem do Prahy a dále během zpracování skromné výběrové sondy k obrazu 

„zimního krále“ v české historické paměti.  

Základem pro studium zmíněného tématu se staly převážně české, ale i německé pramenné 

materiály, letáková publicistika a dochovaná osobní korespondence, která se bezprostředně 

týká zkoumaného období. Předkládaná práce byla také zpracována na základě studia příslušné 

odborné literatury, vydané v českém, německém, ale i anglickém jazyce.  

Cílem práce je především upozornit na problematiku společného fungování odlišných  

raně-novověkých mentalit, a to v první řadě nově příchozího krále v kontrastu  

konzervativně-provinciálního českého prostředí s ustálenými zvyklostmi. Nadto je snahou 

podtrhnout konfliktní momenty „zimní vlády“, při nichž se mimo jiné realizují určité 

kalvinistické tendence. 

Z pramenů a korespondence vyplývá, že vizi stavovského experimentu Fridrich Falcký přijal 

za svou náboženskou povinnost, avšak vlastní liknavost a sporadický přístup 

k systematickému řešení vojenské či ekonomické krize znemožnily jakoukoli iniciativu ze 

strany krále při řešení situace v království. Navíc čelní představitel Protestantské unie reálně 

nezajistit očekávanou podporu na mezinárodním poli, to vedlo v kontextu politiky českých 

stavů ve svém důsledku k prohloubení bělohorské krize. Pobytem „zimního krále“ v českém 

prostředí se navíc prosazují určité germanizační tendence, jejichž prostřednictvím se 

upozaďuje tradiční česká kultura.  
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