
Abstrakt (česky) 

Diplomová práce se zabývá raně karolinskou hagiografickou produkcí a její úlohou při 

nástupu Karlovců k moci. Sledovány jsou přitom dvě hlavní linie. Ta první zkoumá vliv 

hagiografické produkce na vzestup Karolinského rodu ve Franské říši a na dynastický převrat 

roku 751. Ve druhé je následně pozornost zaměřena na obraz karolinské expanze do Fríska a 

Bavorska v hagiografických spisech a na to, jakou legitimizační roli mohly hrát dané spisy 

v karolinské politice.  

Po úvodním terminologickém a metodologickém vymezení je nejprve podán popis 

politického vývoje Franské říše s důrazem na vzestup Karlovců a přehled vývoje latinské 

hagiografické tradice ve Franské říši se zvláštním zřetelem ke skutečnostem, které jsou v práci 

dále zkoumány, jakými jsou proměna misijního ideálu, obraz urozeného světce a vyobrazení 

spolupráce světce a panovníka.  

Ve třetí kapitole je zevrubně podán vývoj bádání o germánské královské sakralitě 

a fenoménu urozených svatých a jsou ukázány možnosti užití daných konceptů. Ty jsou pak 

aplikovány na příkladu svatých z rodu Karlovců – zejména sv. Arnulfa z Met a sv. Gertrudy 

z Nivelles. V práci je přitom ukázáno, že se jednalo o legitimizační světce a propagace jejich 

kultu byla politickou záležitostí. Ta měla za cíl posvětit vlastní rod, vyvýšit jej nad ostatní 

franskou šlechtu a tím jej i přiblížit královské sakralitě vládnoucích Merovejců. Zásadní úlohu 

v tomto procesu přitom měly hagiografické spisy, které daný vývoj reflektují. 

Ve čtvrté kapitole je následně sledován obraz rané karolinské expanze 

v hagiografických spisech za hranice Franské říše, a to na příkladu Fríska a Bavorska a možná 

úloha těchto spisů na legitimizaci karolinských výbojů. V případě Bavorska bylo ukázáno, že 

autoři jednotlivých spisů konstruovali obraz bavorského pohanství, který sloužil pro 

ospravedlnění anglosaské misijní činnosti v této oblasti a k pronikání karolinského vlivu. Přímý 

dopad na politické dějiny bavorského vévodství pak měla tato činnost v případě založení 

biskupství Eichstätt, jehož fundace byla právě existencí domnělých pohanů opodstatněna. 

 


