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Posudek školitele 

Petra Rajterová si za téma své bakalářské práce zvolila životní dráhu nositelů pražského 
biskupského úřadu vrcholného středověku. Nejedná se ovšem o pouhé shrnutí základních 
životopisných dat, nýbrž o rekonstrukci životní cesty, která tři muže z rozdílných sociálních 
poměrů, rozdílné erudice a profesních zkušeností dovedla na biskupský stolec. Těmito třemi 
biskupy byli Mikuláš z Újezda, Jan III. z Dražic a Tobiáš z Bechyně. Na příkladu jejich života se 
autorka pokusila vysledovat roli sociálního původu a politických ambicí na cestě k 
biskupskému úřadu. Logicky přitom naráží zejména na nedostatek písemných pramenů, 
zejména v případě nejstaršího ze tří jmenovaných biskupů, Mikuláše z Újezda. Při celkovém 
hodnocení kariéry středověkých biskupů jsou zdůrazněny tři základní momenty. Jedná se o 
již dříve zmíněné sociální zázemí adepta, dále o jeho vazbu na českého panovníka (zvláště u 
Tobiáše) a v neposlední řadě o vztah kandidáta na biskupa ke svatovítské kapitule. 
P. Rajterová vyšla primárně z diplomatického a narativního pramenného materiálu. Využila 
dostupných českých edičních řad (RBM, CDB a FRB), zároveň je ale systematicky doplnila o 
informace z moderních edic a studií diplomatického materiálu (např. o výsledky práce Z. 
Hledíkové, I. Hlaváčka, R. Nového či nepublikované práce L. FOhrera). Zároveň jí velkou 
oporou byla i monografická studie J. Kadlece o biskupu Tobiášovi a také životopisy pražských 
biskupů v lexikonu E. Gatze, pocházející většinou z pera Z. Hledíkové. Pro analytické 
zpracování společensko-politické kariéry pražských biskupů na dvoře českých panovníků 
využila autorka jednak bádání o posledních přemyslovských panovnících (zvl. J. Žemličky a K. 
Charvátové), jednak bádání o panovnických dvorech v Čechách ve 13. a na počátku 14. 
století, které se v poslední době slibně rozšiřuje (zejména práce D. Dvořáčkové). Život všech 
tří biskupů se autorka pokusila zasadit do celospolečenských událostí a souvislostí. K tomuto 
účelu pracovala zejména s řadou Českých dějin (V. Novotný, J. Šusta). 
Autorka se v práci dopustila drobných nepřesností a zatím nevyužila beze zbytku domácí a 
hlavně zahraniční literaturu. Tyto nedostatky lze snad přičíst na vrub přece jen omezenému 
času vyhrazenému pro tuto práci. P. Rajterová se totiž ve své předchozí písemné seminární 
práci věnovala dějinám ryze novověkým. Předkládaná bakalářská práce je prvním výstupem 
autorčina příklonu k dějinám středověku. Její badatelské zacílení momentálně směřuje 
k sociálně kulturním dějinám. Autorka pracovala po celou dobu samostatně, přicházela 
iniciativně s novými náměty a svým způsobem je škoda, že neměla možnost se práci věnovat 
po delší dobu. Předkládaný text je jistým příslibem do budoucna, zejména pokud se jí podaří 
doplnit práci zejména o hledisko církevně správní, které neodmyslitelně tvoří jednu ze 
základních forem politické a společenské sebereprezentace biskupů. 
Závěrem mohu konstatovat, že P. Rajterová svůj text připravila poctivě a že přináší řadu 
zajímavých postřehů a námětů. Z těchto i výše uvedených důvodů doporučuji bakalářskou 
práci k obhajobě. 
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