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Posudek diplomové práce 

Romana Petráková: 

Vratislav v době Karla IV. t Václava IV. 

Smlouva, kterou v roce 1327 uzavřel vratislavský kníže Jindřich VI. s Janem Lucemburským, 

otevřela cestu k ovládnutí Vratislavi českým králem. V dohodě uzavřené 24. srpna roku 1335 

v Trenčíně se Jan Lucemburský zavázal odstoupit od nároků na titul polského krále, které 

byly dědictvím po otci Janovi Manželky Elišky, králi Václavovi II., jenž byl v roce 1300 

korunován na polského krále v Hnězdně. Naproti tomu polský král Kazimír zv. Veliký 

rezignoval na závazky slezských knížat k polskému království. Jednání pokračovala 

v listopadu téhož roku v uherském Visegrádu, v roce 1337 v Poznani a v lednu 1339 

v Krakově, kde Kazimír uznal svrchovanost českého krále nad slezskými knížaty. V roce 

1348 dne 7. dubna vydal Janův nástupce Karel IV. řadu listin v nichž bylo zajištěno postavení 

českého království, do něhož byla začleněna Vratislav. Ta nepochybně patřila po Praze 

k nejvýznamnějším centrům státního svazku České koruny, a to svou hospodářskou silou, 

počtem obyvatel a rozlohou i potenciálem kulturním 

Ostatně vazby mezi Prahou a Vratislaví byly významné už ve 12. a zejména ve 13. 

století. V dějinách státního svazku České koruny v době lucemburské patří pak Vratislavi 

místo nanejvýš významné. Ze strany českého historického a uměleckého bádání nebyla 

postavení Vratislavi v rámci České koruny věnována odpovídající pozornost, to se mění až 

v poslední době. Naším záměrem proto bylo, aby v rámci semináře na ústavech dějin umění 

FF a KTF začaly vznikat práce zabývající se problematoukou Slezska a samozřejmě i 

Vratislavi . K nim patří i předložená magisterská práce Romany Petrákové. 

Její poměrně velkou část zaujímá historický výklad, v jehož středu stojí proces 

začleňování Slezska a zejména Vratislavi do svazku České koruny, dále vazby Vratislavi 

k českým panovníkůkm ajejich pobyty ve městě, které byly zejména v případě Jana 

Lucemburského a Karla IV. poměrně časté, v menší míře Vratislav navštěvoval i Václav IV. 

Samotné jádro práce pak tvoří kapitoly věnované třem velkým chrámovým stavbám, 

které ve Vratislavi v době lucemburské vyrůstaly - kolegiátnímu kostelu sv. Kříže (a sv. 



Bartoloměje), kostelu augustiniánů P. Marie Na Písku a zejména kostelu sv. Doroty Ca sv. 

Stanislava a Václava) při klášteře augustiniánů-eremitů založeném Karlem IV. 

V stup na "zahraniční" půdu přinesl s sebou samozřejmě větší obtíže ve srovnání na 

zpracování témat omezených v hranicích současného českého státu. Romana Petráková se 

dobře zorientovala v nemalé literatuře zabývající se slezskou historií a dějinami středověkého 

umění ve Slezsku a jmenovitě ve Vratislavi a to jak pokud jde o práce německé, tak i 

v novější literatuře polské a také v přínosu bádání českého. 

Pokud bych měl vyslovit přáni, co bych v předkládané práci rád viděl, pak by to byla 

větší hloubka vidění architketury, prohloubení komparací, uchopení vratislavské architektury 

Praha 09.09.2010 
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