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Posudek na diplomovou práci O I dři cha Žen k y,
Regnum Baiowariorum. Francká

říše

a bavorské vévodství v 9. století

pohledem soudobých narativních

pramenů

UK FF, Ústav světových dějin, Seminář středověkých dějin, Praha 2007,
129 stran
Oldřich Ženka zaměřil ve své diplomové práci pozornost na problematiku

postupného rozpadu franské
zaměřením

století se

narativních

pramenů

společnosti

franské

především

zohlednil

rovněž

a vytváření tzv. druhých vévodství v průběhu 9.

na specifickou roli bavorského vévodství. Na
se pokusil analyzovat pohled jednotlivých

v složitém období

k přijetí existence stále
opřel

říše

samostatnějších

přechodu

análů

oddílů,

celků.

Svoji práci diplomant

rozdělil

řezenský pokračovatel

doplňující, přináší obecnější příspěvek

autor svoji práci do

tvůrců

ideový

svět jednotlivých autorů

směřování
říše. Důraz

volbou,

análů

prlimského opata. Diplomant

rozebírá a analyzuje zvolené prameny, poukazuje na

či společenských stavů

fuldských

a niederaltaišské dodatky)

pečlivě

vlády

říše

a kroniku Regina z Prlimu,

z nichž první vychází z výpovědí

(Einhard, Rudolf, Meginhard,
a druhý,

na stav

základní odbornou literaturu.

Po metodologickém a bibliografickém úvodu
dvou hlavních

autorů

od koncepce jednotné

územních

o záznamy fuldských

základě

postupně

s ohledem na představy o žádoucí

se

měnící

podobě

forem

a následnou komparací prezentuje kontinuální

dobové historiografie reflektující neudržitelnosti koncepce jednotné
kladený na postavení Bavorska v celku

neboť

charakterizoval

reálný vliv "bavorského regna" v
vnitroříšské

těchto procesů

Ludvíkově

je vhodnou

východním dílu

vztahy hluboko do ll. století a umožňuje tak

zařadit

zjištěné závěry do celkového pohledu na formování středověké Římské říše. Lze

ocenit i kompaktní
souhrnný pohled na

závěr,
řešené

v němž autor shrnuje dosažené výsledky a podává
téma.

Celkově

kladné hodnocení diplomové práce

nemohou

změnit

časové tísně před

ani

dílčí

nedostatky v úvodní pasáži, kde se

odevzdáním vloudilo

zřejmě

několik nepřesností např.

z důvodů

v dataci, ani

Ženkou důsledně, avšak nesprávně, používané formy transkripce jmen
počínajících předponou

"Lui-" (Luitbert, Luitward apod.) místo správné formy s

· ".
" L lU-

Nezbývá než konstatovat, že
počinem,

kvalitním

potřebné

správně

doporučit

V Praze 7.

a

podrobně

je analyzovat, tak i podrobit

komparaci a posléze i vyslovit hodnotící stanoviska. Svojí odbornou

i formální úrovní práce vyhovuje
možno ji

diplomová práce je bezesporu velmi

který prokazuje jak diplomantovu schopnost pracovat

s materiály primární povahy a
je

předkládaná

září

k

nárokům

kladeným na diplomovou práci a je

obhajobě.
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