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   Předložená bakalářská práce přináší popis a rozbor fenoménu nejednotných 

středověkých voleb říšských vládců, které vyústily ve zvolení dvou panovníků. 

Student se zaměřil na okolnosti a průběh voleb v letech 1198, 1257 a 1314 a 

současně na jejich pozadí rozebral proces formování kurfiřtského kolegia a jeho 

roli při výběru nového říšského vládce. Ke zpracování byla využita bohatá 

odborná literatura reprezentující především německou historiografii a četné 

relevantní prameny.

   Předložená bakalářská práce je rozdělena na čtyři hlavní části. V prvních třech

autor popisuje, rozebírá a analyzuje tři volby v letech 1198, 1257 a 1314 a 

zkoumá postoje, motivaci a roli jednotlivých členů kurfiřtského kolegia. Čtvrtý 

oddíl nabízí srovnávací studii všech tří volebních klání a shrnuje hlavní aspekty 

voleb z různých pohledů – okolnosti voleb, jejich řešení a následky, vliv římské 

kurie, právní aspekty atd. Přílohy práce neobsahuje.

   Vančova bakalářská práce zpracovává téma neotřelé a současně poměrně 

aktuální a zapadající do širších badatelských trendů německé historiografie. 

Shrnuje a podrobuje základní analýze sporné volby a snaží se je zařadit do 

kontextu utváření kurfiřtského kolegia a střetávání vladařských koncepcí 

(papežsko-imperiální x fransko-národní). Práce díky tomu překračuje prostou 

popisnost a prezentuje obraz formování fenoménu výběru nového vládce 

říšského prostoru v okamžiku, kdy dochází ke změnám sebereflexe hlavních sil 

říšské společnosti. Problematika klade na studenta bakalářského programu 

poměrně vysoké nároky (analytické i heuristické), s nimiž se dle mého soudu 



Vanča vypořádal dosti zdařile. Nemám žádné zásadní výtky, a to ani po formální 

stránce; pouze bych doporučoval důsledněji sjednocovat zápis českých a 

cizojazyčných ekvivalentů názvů (Durynsko x Tuscie, Hegenau; Bedřich x 

Lotario dei Conti apod.).

  Práce dle mého názoru splňuje požadavky, které jsou na bakalářskou práci 

kladeny. Student se vyjadřuje kultivovaným jazykem, možná zbytečně 

v některých pasážích vypravěčským (včetně „originálních“ názvů kapitol), což 

ale nepůsobí celkovému vyznění žádnou újmu. Odbornou i formální úrovní 

práce vyhovuje kladeným nárokům. Navrhuji klasifikaci výborně.
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