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Pan Matouš Vanča si zvolil jako téma své bakalářské práce problém, který je poměrně

hojně sledován, především v německé odborné veřejnosti, navíc z mnoha hledisek. Pravidelná 

volitelnost německého krále totiž představuje ve středověkých západoevropských poměrech

více méně ojedinělou záležitost, která bývá analyzována na poli státoprávního vývoje, stejně 

jako v systému institucionálního vývoje státu a jeho nositelů, či dokonce v mentálním vztahu 

ke genezi středověkého nacionalismu. A to jmenujeme jen tři pravděpodobně 

nejfrekventovanější témata.

Otázku je tedy nesnadné uchopit nejen heuristicky, ale i metodologicky a hledání 

originálního přístupu, jenž by mohl poukázat na nové souvislosti, představuje mimořádně 

obtížný úkol. Je proto třeba autora práce pochválit nejen za jeho odvahu; sluší se již na tomto 

místě upozornit na fakt, že hodnocení výsledku jeho úsilí musí být vždy úměrné typu 

předkládané práce a naznačené složitosti problému. Pan Vanča přistoupil k této matérii tak, že 

se zaměřil na tři okamžiky v německých dějinách, kdy došlo ke zvolení dvou králů, přičemž 

platnost, respektive neplatnost každé z jednotlivých voleb byla více či méně stejným 

způsobem sporná.

Práce, vedle důkladných Úvodů, je v logice této úvahy rozdělena na tři části. První se 

zabývá rokem 1198, druhá volbou roku 1257 a konečně třetí analyzuje okolnosti hlasování 

v roce 1314. Ve všech třech uvedených případech přitom autor sleduje více méně stejné 

otázky: příčinu nejednotného hlasování, postatu a mechanismy transformace volebního aktu a

vývoj kurfiřtského kolegia.

Volba takto položené otázky je neotřelá a pan Vanča při jejím zpracování vyšel ze 

solidní znalosti dosavadního odborného bádání a mohl se opřít i o rozsáhlé množství 

vydaného pramenného materiálu úřední i neúřední povahy. Kladem práce je beze sporu 

zvládnutá heuristika a na ní vystavěná interpretace problému, která je vedena jako 

dvojstupňová komparace: staticky ve smyslu srovnávání jednotlivých fenoménů každé ze tří 

voleb a dynamicky jako vývojová analýza transformace volebního procesu z hlediska jeho 

ovlivnění trojím „krizovým“ hlasováním. Právě tomuto fenoménu je věnována závěrečná 

„Srovnávací studie“.



Závěrem rád konstatuji, že předložená bakalářská práce splňuje všechna kritéria 

kladená na dílo tohoto typu. Je psána živou formou a představuje i čtenářsky přívětivý text, 

byť v této souvislosti mám drobnou výtku k občasnému vybočení z odborného stylu směrem 

k popularizační esejistice. Nehledě na to doporučuji ji klasifikovat známkou:

výborně
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