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Posudek na diplomovou práci   Marcely N é m e t h o v é, 

Obraz panovníka raného stredoveku v hagiografických prameňoch 

UK FF, Ústav světových dějin, Seminář středověkých dějin, Praha 2011,  

124 stran 

 

   Marcela Némethová se ve své diplomové práci zaměřila na problém panovnické 

sakrality merovejských králů, kterou nahlíží skrze hagiografické prameny. Cílem práce 

bylo podat obraz panovnické sakrality franských vládců do nástupu karolínské 

dynastie a prezentovat jejich posvátnou legitimitu. Vedle základních hagiografických 

pramenů a kronik studentka využila rovněž základní i doplňující odbornou literaturu, 

především francouzské provenience. 

 

   Strukturu práce autorka rozdělila do pěti hlavních kapitol, v nichž postupně 

prezentuje merovejský královský rod a jeho vztah ke galské církvi, dále otázku 

politické moci a její nábožensko-ideové podoby a nakonec pohled pramenů na sakrální 

obraz franských panovníků. Poslední část je podpořena rozborem výkonu panovnické 

vlády v souvislosti s rolí křesťanských světců. Rozdělení práce odpovídá i směřování 

badatelských priorit a metodika zpracování. Zatímco první část, prokazující slušnou 

orientaci v odborné literatuře, se pokouší nalézt podklady pro prokázání a zdůvodnění 

křesťanské, resp. pohanské (germánské) sakrality, druhý oddíl se více zaměřuje na 

primární texty a na jejich příkladu a s využitím vybraných pasáží dokumentuje obtížně 

interpretovatelnou otázku nesporné panovnické výjimečnosti na jedné straně a 

schopnosti církevních prelátů regulovat panovnickou sakralitu a legitimitu na straně 

druhé. 

 

   Hodnocená práce je bezpochyby zdařilým počinem, který podle mého názoru 

překračuje standard podstatné části současných diplomových prací. Ocenění zaslouží 

především pečlivá práce s primárními zdroji, jejich střízlivá analýza a zasazení do 

příslušného kontextu. Studentka si ve většině případů dokázala zachovat kritický 

odstup od výpovědí pramenů, provedla jejich analýzu a vhodně na nich 

dokumentovala teze, ke kterým ve svém bádání dospěla. Pozitivně rovněž hodnotím 
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práci s odbornou literaturou. Marcela Némethová se vyvarovala rozvláčných přejímání 

názorů a vystižně a stručně prezentovala hlavní strukturální rysy jak panovnické 

sakrality, tak i vztahů mezi světskou a duchovní mocí. Pokud bych měl zmínit 

nedostatky, potom se týkají jen nepodstatných záležitostí. Jednak nepovažuji za 

vhodné vkládání tabulek do textu a příliš rozsáhlý rozbor synodální činnosti franských 

králů, který kvantitativně výrazně přesahuje další složky panovnické církevní činnosti, 

aniž by bylo zřejmé, proč tak studentka činí. Při hledání panovnické sakrality jsem 

poněkud postrádal odkazy na panovnickou ikonografickou sebeprojekci, která 

v mnoha příkladech jasně demonstruje ambivalentní pohled na krále jako toho, který 

vládne, i toho, který naslouchá. Pro rozbor merovejských hagiografií autorka využila 

především francouzskou a anglickou literaturu, naopak důležité německé zdroje, a to 

včetně hlavní práce F. Grause (Volk, Herrscher und Heiliger im Reich der 

Merowinger. Studien zur Hagiographie der Merowingerzeit), se ale v rozborech 

neobjevují. 

 

   Na závěr posudku musím konstatovat, že diplomová práce je bezesporu velmi 

kvalitním počinem, který prokazuje schopnost diplomantky pracovat s materiály 

primární povahy a správně a podrobně je analyzovat vyhodnotit. Svojí odbornou i 

formální úrovní práce vyhovuje nárokům kladeným na diplomovou práci a je možno ji 

doporučit k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně. 

 

 

V Praze 10. prosince 2011  

 

 

 

PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph. D., Th.D. 

 

 


