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Události českého stavovského povstání v letech 1618–1620 a osudy jednoho z jeho hlavních 

protagonistů, falckého kurfiřta Fridricha V. z rodu Wittelsbachů patří již tradičně 

k atraktivním námětům české a evropské historiografické produkce, stejně jako i uměleckých 

děl a krásné literatury. Tato přitažlivost je podmíněna především významem povstání a 

fatálními důsledky jeho porážky pro politické, sociální a kulturní dějiny zemí Koruny české. 

Historiky a umělce však láká také řada stále nevyjasněných otázek, které jsou s událostmi 

pouhých dvou let spojeny. Většina z nich se však snaží ve svých monografiích či studiích řešit 

především pohnutky jednání českých stavů a kladením dílčích otázek či pokusy o komplexní 

zpracování této tématiky usilují o vysvětlení příčin, průběhu a porážky povstání. Postava tzv. 

zimního krále, který byl již svými současníky nahlížen jako cizorodý element v českém 

prostředí, je naproti tomu studována často izolovaně a bez potřebného začlenění do vnitřní 

politiky českého státu a evropské politické situace na prahu třicetileté války.  

O žádoucí začlenění Fridricha Falckého do průběhu povstání se metodou dílčí sondy 

pokusila ve své bakalářské práci Michaela Sahulová. Otázky, jež si v úvodu klade, směřují 

nejen k pochopení osobnosti tohoto panovníka, tj. k jeho charakterovým vlastnostem, 

vzdělání a prostředí, v němž se pohyboval a byl jím ovlivňován, ale především k definování 

jeho formálního postavení českého krále, které mu vymezovalo zemské zřízení vzniklé 

v průběhu povstání, tzv. Česká konfederace.  

V úvodu autorka definuje své cíle a seznamuje čtenáře se strukturou své práce, která je 

založena především na studiu pramenů (tj. vydaných edic), odborné literatury, časopiseckých 

studií a studentských kvalifikačních prací.  

Vlastní práce je rozdělena do čtyř částí, přičemž však není zcela jasné, co je 

jednotícím tématem hlavních kapitol. Poněkud nelogicky je tak druhá kapitola nazvána 

„Fridrich Falcký jako téma historiografie“ a její úvod je věnován přehledu dosavadního 

dějepisného zpracování Fridricha Falckého. Autorka zde využila příležitosti upozornit na 

rozporuplné hodnocení českého krále již jeho současníky a na přetrvávající desiderata. V další 

podkapitole „Osobnost kalvinistického kurfiřta“ podává autorka výčet typů pramenů, na 

jejichž základě lze Fridricha Falckého charakterizovat v jednotlivých obdobích jeho života a 



současně nastínit jeho místo v mezinárodních politických vztazích v předvečer třicetileté 

války. Zvláštní pozornost věnuje autorka i osobnostem jeho dvora, jež měly vliv na 

Fridrichovo náboženské smýšlení a jeho politické činy. V následujících podkapitolách přenáší 

M. Sahulová svůj výklad již do českého prostředí, kde stručně nastiňuje sociální a politické 

klima na počátku 17. století a počátek konfliktu českých stavů s habsburským panovníkem. 

Výklad okolností volby falckého kurfiřta českým králem pak tvoří logicky vyvrcholení této 

části bakalářské práce. Její závěr je věnován analýze textu České konfederace z 31. 7. 1619 

(datum však autorka zapomněla v textu uvést). Této části by prospělo, kdyby byl výklad 

rozšířen o exkurs do období vlády Rudolfa II., kdy se čeští stavové již pokoušeli o vytvoření 

konfederačního zřízení prostřednictvím smluv se stavy dalších zemí habsburského soustátí. 

Vlastní rozbor konfederace z roku 1619 však svědčí o schopnostech M. Sahulové 

interpretovat použité prameny. 

Ve třetí části bakalářské práce je již Fridrich představen jako zvolený český král 

přijíždějící do Prahy ujmout se vlády, je zde popsána jeho korunovace a následné slavnosti. 

Tento výklad otevírá možnost charakterizovat kulturní rozdíly mezi příchozím „cizím“ 

panovníkem, jeho manželkou a dvorem a domácím, tj. českým, resp. pražským prostředím. 

Rozdíly, dané podle autorky především konfesními odlišnostmi, pak podmínily tzv. očistu 

Chrámu sv. Víta. Při rozboru pramenů autorka správně pochopila, že organizátorem nebyl 

panovník, ale osoby z okruhu jeho rádců a nejvyšších úředníků. V závěru kapitoly hodnotí M. 

Sahulová tzv. zimního krále jako pragmaticky uvažujícího panovníka, obtížně však 

reagujícího na neustále se měnící politickou a vojenskou situaci. 

Ve čtvrté kapitole autorka bohužel nevyužila možnosti představit Fridricha Falckého 

jako vojevůdce, resp. panovníka chystajícího se do boje, k němuž již však neměl příležitost. 

Bitvu na Bílé hoře M. Sahulová zcela vypustila a svůj výklad zakončila popsáním útěku krále 

z Prahy do Slezska a následně do exilu v Nizozemí. V krátkém exkursu do druhého života tzv. 

zimního krále se zaměřila především na umělecká zpracování, v nichž je postava Fridricha 

ztvárněna spíše jako nevýrazná osobnost či dokonce jako nezodpovědný a lehkomyslný 

panovník poléhající vlivům svého okolí. 

V závěru autorka shrnuje své poznatky o osobnosti Fridricha Falckého, charakterizuje 

ho jako panovníka na základě prostudovaných pramenů a literatury zcela objektivně a 

vymezuje mu místo v průběhu stavovského povstání. Správně chápe jeho postoj jako 

proměnlivý, a to především v důsledku rychlých politických a vojenských zvratů, přičemž 

osobní charakterové vlastnosti sehrály nemalou roli. 



Zatímco se tedy téma předložené bakalářské práce jeví být výsledkem promyšleného 

přístupu autorky, je její struktura a především pak vlastní zpracování zatíženo řadou drobných 

nedostatků. K nim patří především nejednotnost a nedůslednost v citování literatury a 

pramenů a používání některých nepřesných termínů, z nichž lze především polemizovat 

s užitím pojmu „evangelíci“ pro období 16. a 17. století. 

M. Sahulová však prokázala schopnost pracovat s prameny a sekundární literaturou, 

interpretovat prostudované publikace a činit vlastní závěry. V její práci je také řada 

zajímavých postřehů, jež by si zasloužily další rozpracování (např. teze o snaze českých stavů 

povýšit Prahu znovu mezi panovnické residence). Svůj výklad podává zhuštěnou formou bez 

zbytečných vsuvek a odbočování od hlavního tématu.  

Předložená bakalářská práce Michaely Sahulové splňuje veškeré nároky kladené na 

bakalářskou práci a z těchto důvodů ji bez výhrad doporučuji k přijetí k obhajobě. Hodnotím 

ji jako velmi dobrou.  

 

 

V Praze, 26. srpna 2018    PhDr. Jaroslava Hausenblasová, PhD. 

 


