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Posudek vedoucí bakalářské práce 

 

Michaela Sahulová se ve své bakalářské práci rozhodla soustředit na přinejmenším v českém, 

ale částečně i ve středoevropském prostředí zajímavou osobnost Fridricha Falckého (1596–

1632). Panovník, s jistou mírou despektu tradičně označovaný jako „zimní král“, figuruje i 

v současném odborném diskurzu sice jako jeden z významných protagonistů evropské 

politiky dvacátých a třicátých let 17. století, nikoli však jako její čelný hybatel. Falcký kurfiřt 

a posléze český král, jehož pozice plynula především z jeho rodového zázemí a 

z příbuzenských vazeb – zejména z té získané sňatkem s Alžbětou Stuartovnou, dcerou 

anglického krále Jakuba I. – je historiky zpravidla vnímán jako muž, který přišel ke své 

společenské a politické pozici bez výraznějšího vlastního přičinění. Právě absence takových 

osobních vlastností, které by podmiňovaly a vlastně i umožňovaly vydobytí a udržení 

vlivného a respektovaného místa na neklidném kolbišti Evropy ve víru vzplanuvší třicetileté 

války, pak stála také za jeho lidským, společenským a politickým debaklem. 

V zásadě v tomto duchu nahlédla na osobnost „zimního krále“ i Michaela Sahulová. Jak už 

název její práce napovídá, rozhodla se zaměřit svou pozornost přednostně na období 

stavovského povstání, kdy byl Fridrich Falcký i celý jeho dvůr konfrontován se specifickou 

realitou Českého království, a především pak Prahy jakožto hlavního města. Životní styl 

domácí evangelické šlechty, dramaticky odlišný od standardů, na něž byli nově příchozí 

zvyklí, odlišná mentalita domácích, formovaná desetiletími vzájemného soužití 

s menšinovými katolíky, ale i koexistencí různých nekatolických proudů v rámci korunních 

zemí, silná pozice stavovských orgánů, vnímajících panovnickou moc spíše jako protivníka 

než jako partnera – to vše se promítlo do utváření oboustranně nelehkého soužití Fridricha 

Falckého, jeho rodiny a dvora na straně jedné a jeho nových poddaných na straně druhé. 

Autorka předložené bakalářské práce přehledně mapuje peripetie, jimiž jejich vzájemné 

vztahy procházely, a identifikuje krizové momenty, které je zásadním způsobem ovlivnily – 

se samozřejmým akcentem na „očistu“ Chrámu svatého Víta v předvečer Vánoc roku 1619, 

téma hojně traktované nejen v pozdější literatuře, ale už v dobových pramenech. 



Struktura bakalářské práce vychází z chronologického hlediska. Michaela Sahulová přibližuje 

situaci před začátkem třicetileté války, mapuje dění v průběhu povstání, v podstatně menší 

míře si všímá i situace po něm – tedy až do Fridrichovy smrti – a zběžně se dotýká i dnes 

velmi oblíbené problematiky „druhého života“ zkoumané osobnosti, tedy proměn jejího 

obrazu v historické paměti, formované ovšem daleko více uměním, publicistikou a 

popularizací než závěry striktně vědeckého zkoumání. Právě v takto rozvržené autorské 

pozornosti spatřuji největší problém předložené práce – autorka se adekvátním způsobem 

zhostila zmapování Fridrichových interakcí s českým prostředím pro nejexponovanější období 

prvních let třicetileté války, avšak období po bitvě na Bílé hoře už pojednala spíše jen jako 

okrajové, doplňující téma hlavního výzkumu, nemluvě pak o Fridrichově „nachlebenu“, který 

zde byl uchopen pouze výběrově, ve smyslu rámcové ilustrace daleko širší a 

mnohovrstevnatější tematiky. Jakkoli takto pojatý výzkum odpovídá názvu práce, jímž je 

právě Fridrichova bezprostřední interakce se „zimním královstvím“, v přeneseném smyslu 

tato interakce neskončila ani poté, co skutečné České království fyzicky opustil. Žil totiž ještě 

dlouhých dvanáct let a po celou tuto dobu se k němu upínaly naděje českých exulantů, aby se 

následně – po Fridrichově smrti v roce 1632 – přenesly na jeho potomky. Dílčí odkaz 

na paměti Jana Jiřího Haranta v předložené práci (s. 38) odráží tuto skutečnost jen 

nedostatečně. Totéž se týká pouze velmi rámcově připomenutého Fridrichova „druhého 

života“ – jeho význam pro vnímání Fridrichovy osobnosti v českém prostředí je totiž o to 

důležitější, s oč větší intenzitou může právě „nachleben“ fungovat nejen jako druhotný odraz 

historické reality, ale i jako zpětný zdroj představ o minulosti, bezděčně konzervující některé 

zažité představy o dějinách a jejich protagonistech – včetně různých fazet obrazu „krále 

cizince“ v případě Fridricha Falckého. 

Závěrem lze říci, že předložené pojednání sice trpí některými nedostatky, jejichž absence by 

ho pozdvihla na vyšší úroveň, zároveň však splňuje všechny nároky kladené na tento typ 

prací. Michaela Sahulová prokázala, že dokáže adekvátně pracovat s vydanými prameny i 

s odbornou literaturou. Její text má i přiměřenou formální úroveň, kterou kazí jen minimum 

překlepů (např. s. 3 – moderní stavovká ústava, v české historiské paměti) či jiných dílčích 

pochybení (např. nesjednocená podoba Fridrichova jména – na s. 12 se objevuje varianta 

Friedrich, na s. 18 zase Bedřich). I přes výše specifikované připomínky práci doporučuji 

k obhajobě a navrhuji ji ohodnotit ještě jako velmi dobrou. 
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