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     Matěj Pros si vybral za téma svého zkoumání privilegium, jímž římský král Fridrich II. 26. 

července 1216 potvrdil volbu neplnoletého Václava I. budoucím českým králem. Ústředním 

předmětem autorova zájmu přitom není ani tak listina samotná, jako spíše kontext jejího vydání 

v rámci politiky Václavova otce, Přemysla Otakara I. V tomto smyslu by název práce mohl být dále 

upřesněn podtitulem. Do velmi široce pojatého kontextu autor dále zahrnuje kapitoly o dobovém 

pojetí královského titulu a o politicko-hospodářském vývoji českého státu na přelomu 12. a 13. 

století. Na druhou stranu se hlouběji nevěnuje faktografii četných souvisejících, poměrně 

dramatických událostí let 1215 a 1216, které završilo říjnové setkání Přemysla Otakara I. a Fridricha 

II. poblíž Altenburku. 

 

     Prosova práce vyzdvihuje význam ulmského privilegia, a to dle mého soudu oprávněně. 

Důležitým motivem prostupujícím jeho text je přitom snaha o polemiku s Martinem Wihodou, který 

Zlatou bulu ulmskou – ve vztahu k obecně předpokládané stěžejní roli starší Zlaté buly sicilské – 

opakovaně označil termínem „nadbytečná“ (viz str. 8, str. 31, str. 45).  Zde je ovšem nutno 

podotknout, že důležitost Zlaté buly ulmské nepopírá ani zmíněný Wihoda, podle nějž položila 

„základy politického systému, v němž se zásada prvorozenectví cenila více než šediny a volební hlas 

české elity“ (Vladislav Jindřich, Brno 2007, s. 165).        

      

     Předložená bakalářská práce prokazuje výbornou znalost zejména novější české a překladové 

odborné literatury. Poněkud stranou autorova zájmu zůstává relevantní německá a starší česká 

literatura, přičemž např. některé poznatky a názory Václava Novotného stojí stále za povšimnutí, 

mimo jiné vzhledem k jeho očividnému úsilí popřít význam ulmské buly (ČD I/3, Čechy královské ze 

Přemysla I. a Václava I., Praha 1928, zvl. str. 318–321). Stylisticky je Prosův text vytříbený a 

současně čtivý. Obrazová příloha je velmi úsporná, a přitom vhodně vybraná. Celkově lze ocenit 

vyspělost Prosova textu, byť poslední slovo v polemikách o reálném dobovém významu ulmské a 

sicilské buly Fridricha II. zřejmě ještě nebylo řečeno.  

 

      

Práce Matěje Prose splňuje veškeré požadavky na práci bakalářskou. Rád ji doporučuji k obhajobě. 
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