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Matouš Vanča se otázkou vnímání, prezentace i symbolů panovnické moci zabývá již 

delší dobu. V předložené práci se zaměřil na sesazení krále Václava IV. z pohledu myšlení 

pozdního středověku, respektive oprávněnosti tohoto aktu. 

V úvodní části práce charakterizoval stávající literaturu týkající se sesazení Václava 

IV. a pramenům, z nichž ve svých úvahách vycházel. V následující první kapitole podal 

relevantní přehled pojímání aktu sesazení v politickém myšlení středověku. 

Kapitolu nazvanou „Sesazení krále Václava“ autor promyšleně rozčlenil na 7 

podkapitol, v nichž zdařile vystihl okolnosti vedoucí k Václavovu sesazení z říšského trůn a 

popsal průběh událostí od prvního zajetí krále (1394) až k výroku kurfiřtů 20. srpna 1400. 

Možná by za širší vysvětlení stálo postavení Zikmunda jako braniborského kurfiřta (s. 29), 

respektive zastavení Marky a důsledky z něho plynoucí, což mohlo být dalším důvodem 

Zikmundova ne akceptování jako říšského vikáře. Svou roli sehrála i koncentrace „porýnských“ 

kurfiřtů na západě říše, kde naopak Lucemburkové po smrti Václava Lucemburského (1383) 

fakticky ztratili politický opěrný bod. 

Po dramatickém líčení procesu sesazení však nepřichází očekávané pokračování 

rozboru a vysvětlení důsledků a problémů, které z tohoto kroku vyplynuly pro říši i pro Českou 

korunu. Nutně se čtenáři vkrádá pocit, že se autor ve slibném rozběhu zastavil a dál pod tlakem 

času pouze načrtl, jak byla popisovaná událost reflektována v historické a právní literatuře. 

Správné upozornění na pasáže Zlaté buly Karla IV. ve smyslu posílení kurfiřtského kolegia 

mohlo být ještě doplněno rozsáhlejší úvahou o volitelnosti římského krále a opatřeními Karla 

IV. ve jménu volby dalšího Lucemburka, tj. krále Václava. Neobjevila se někde tato 

argumentace v zpochybňování Václavova postavení? Postrádala jsem alespoň zmínku o 

reakcích v kronikářské produkci dobové i pozdější, humanistické či barokní. Chvatu odpovídá 

i délka odevzdaného textu na hranici obligatorního počtu stránek. Chyběl i jakýkoliv čas na 

hlubší zásah do textu a jeho korigování. 

Matouš Vanča sice prokázal, že si umí poradit s literaturou i prameny, že je schopen 

samostatné úvahy, ale zároveň nemohu než s lítostí konstatovat, že zůstal tak trochu na půli 

cesty, což mě o to víc mrzí vzhledem k tématu i nadšení, s nímž se do zpracování tématu pustil, 

i kvůli jeho literárnímu nadání, sečtělosti a jisté erudici. 

Přes naznačené výtky odpovídá předložená práce kritériím kladeným na diplomovou 

práci. Jako východisko k obhajobě ji zatím – ač nerada – hodnotím dobře. 
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