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Josef Rais si jako téma své bakalářské práce zvolil jednu z významných postav raně 

lucemburských Čech, nemanželského syna Václava II. Jana Volka, vyšehradského probošta, 

kancléře českého království a držitele několika církevních prebend, nakonec biskupa olo-

mouckého, s odůvodněním, že této osobnosti nebyla dosud v historické literatuře věnována 

dostatečná pozornost („v minulosti často byl poněkud na okraji badatelského zájmu“). Auto-

rovým hlavním cílem bylo „rozšířit povědomí o osobnosti Jana Volka, a také upozornit na 

jeho zásluhy na ukotvení lucemburské dynastie v Čechách“, přičemž hodlal  „pokrýt první 

období života Jana Volka a zasadit jeho osobnost do dobového kontextu“. „Prvním obdobím“ 

rozumí život a působení Jana Volka před jeho nástupem do úřadu olomouckého biskupa 

v roce 1334.     

Svou práci rozčlenil, kromě úvodu, v němž formuloval cíl práce a nastínil její uspořá-

dání, a závěru shrnujícím výsledky práce, do sedmi kapitol. Obsahem první kapitoly je rozbor 

pramenů a literatury a metodologická východiska práce. Pokud jde o prameny, přicházejí v 

úvahu listiny vesměs edičně zpřístupněné, z narativních pramenů hlavně Zbraslavská kronika. 

Z literatury k osobnosti Jana Volka se autor opírá kromě historických kompendií o době vlády 

Jana Lucemburského a monografie o Elišce Přemyslovně (autorka je Božena, nikoli Eliška 

Kopičková; v poznámkách je jméno správně) především o práce Zdeňky Hledíkové. Přihlíží 

však i ke studiím postihujícím dílčí problémy. 

Druhá kapitola je věnována životům a kariérám známých levobočků a jejich rodin na 

dvoře posledních Přemyslovců a – jediné známé – matky levobočků.  

Třetí až sedmá kapitola jsou již zaměřeny k Janu Volkovi a jeho kariéře. Třetí kapito-

la, Dětství a rodina Jana Volka, je pro nedostatek pramenů založena na – celkem logických – 

hypotézách. J. Rais se přiklání k ranějšímu datu narození Jana Volka nežli například Josef 

Šusta nebo Zdeňka Hledíková, což je možno akceptovat, i když velmi mladí hodnostáři 

v církevních službách nebyli vzácností. Jinak využívá všech známých pramenů a souvisejí-

cích informací  umožňujících alespoň rámcově zmapovat životopis, či alespoň hypotetický 

životopis,  Jana Volka. Ve čtvrté kapitole, Vyšehrad na počátku 14. století a nástup Jana Vol-

ka, se autor zabývá postavením Vyšehradské kapituly a činností jejích představených až po 

nástup Jana Volka do úřadu vyšehradského pobošta a jeho činností do roku 1322, který zna-

menal významný zásah do Janova života.  



V páté kapitole nazvané výstižně Divoký rok 1322 autor sleduje okolnosti a důsledky 

zatčení Jana Volka. V této souvislosti věnuje pozornost především hlavnímu prameni, který o 

záležitosti informuje, Zbraslavské kronice.  Zde J. Rais správně upozorňuje na problémy toho-

to nejdůležitějšího narativního pramene k dějinám konce 13., a hlavně více než první třetiny 

14. století, konkrétně na  nepřesnosti, vědomé i nevědomé zamlčování skutečností, stranic-

kost, i autorovu nedostatečnou informovanost o některých záležitostech. Pokud jde o podíl či 

zásahy Petra Žitavského na první části kroniky sepsané Otou Durynským, i o samostatný text 

Petra Žitavskéjho, měla být citována především dosud nepřekonaná analýza Václava Novot-

ného (Úvod k českému překladu J. V. Nováka), k níž další bádání, především K. Charvátová, 

A. Pumprová, B. Marani-Moravová,  mohlo přinést jen drobné korektury. Tam je mimo jiné 

datování jedenácté kapitoly druhé knihy, jímž se J. Rais zabývá a k němuž mohl zaujmout 

stanovisko. Vatikánský rukopis objevil František Palacký v roce 1837, tedy nikoli „nedávno“ 

(s. 55). Je uložen ve Vatikánské knihovně, nikoli „v archivech“).  

Kritická analýza hlavního pramene autorovi umožnila podat v dalších podkapitolách 

pojednávajících o předpokladech Volkova zatčení a jeho následcích v podstatě objektivní vý-

klad událostí v kontextu společenské situace v Čechách. Autor mimo jiné pramennými dokla-

dy, či spíše jejich absencí, zpochybnil možnost přátelských vztahů mezi Janem Volkem a 

Eliškou Přemyslovnou před rokem 1321. Obsahem šesté kapitoly, Závěr jedné kariéry, je pů-

sobení Jana Volka po jeho návratu do Čech na počátku roku 1325, jeho klesající zájem o vy-

šehradskou kapitulu a upadající podíl na vydávání listin v královské kanceláři, a naopak ros-

toucí aktivity zahraničně diplomatické, jejichž vrcholem byla diplomatická cesta do Merana 

v královských službách na podzim 1333.  Konečně sedmá kapitola je věnována cestám Jana 

Volka do Avignonu a jeho prominentnímu postavení u papežské kurie.  

V Závěru jsou pak shrnuty výsledky práce. Bakalářská práce je dále doplněna sezna-

mem pramenů a použité literatury (Winfried Irgang by měl být řazen pod „I“, nikoli pod „W“, 

Robert Antonín pod „A“, nikoli pod „R“) a přílohami obsahujícími obrazovou dokumentaci a 

rodokmeny (povaha příloh měla být vyznačena též v obsahu). 

Práce je obsahově i po formální stránce zpracována pečlivě. Písařské a jazykové chyby 

nejsosu časté (proč skloňuje Petra Angelůva? - s. 42.43; konkláve, s. 45,  je v češtině neu-

trum). Jistým nedostatkem je skutečnost, že se autor opírá pouze o českou, eventuálně přelo-

ženou literaturu. Opomíjí relevantní zahraniční práce včetně monografií a specializovaných 

sborníků (např. D. Kirt, Peter von Aspelt, a hlavně B. Marani-Moravová, Peter von Zittau, 

rovněž sborník  Chronicon Aulae Regiae / die Königsaaler Chronik – eine Bestandsaufnahme, 

ed. Stephan Albrecht, Frankfurt am Main 2013; příspěvky z konference Cisterciáci a historic-



ká kultura z roku 2014, publikované v MBH/1, 2017), a řadu dalších studií. Prameny by měly 

být citovány podle kritických edic, pokud jsou k dispozici (František Pražský). CDM se nevá-

že k „vedlejším korunním zemím“.  

Ačkoli autor mohl k výsledkům prací Z. Hledíkové, o něž se především opírá, přinést 

jen drobné dodatky či upřesnění, je bakalářská práce Josefa Raise přínosem pro historické 

bádání již proto, že sumarizuje životopisné údaje a činnost Jana Volka, uvedené většinou 

v historických pracích v jiných souvislostech.  

Přes uvedené připomínky konstatuji, že práce splňuje nároky kladené na bakalářskou 

práci a je možno ji doporučit k obhajobě. V hodnocení váhám mezi stupněm „výborně“ a 

„velmi dobře“. 
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