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Posudek vedoucího práce

Diplomantka se ve své práci pokusila o rozbor prezentace franského panovníka v 7. a 

v první polovině 8. století, tak jak nám ji zprostředkovávají hagiografické prameny. Jde na 

jedné straně o logické vymezení, dané stabilizací poměrů v merovejské říši na počátku 7. 

století a ohraničené dynastickou změnou roku 751, na straně druhé však o téma hojně 

diskutované, k němuž dnes existuje rozsáhlá literatura.

Autorka proto soustředila svou pozornost k nejstarším franským legendám, na nichž se 

snažila analyzovat vztah mezi potencionálními relikty pohanské královské sakrality a možno 

říci oficiální topikou křesťanského královského charismatu. Cílem bylo zodpovědět otázku, 

zda v této době lze hovořit o ustálené, normativní podobě panovnické křesťanské sakrality. 

Z takto postaveného problému pak vyplynula rada dílčích podotázek, jako například vztah 

mezi Merovejci a církví, či podoba správní struktury rané franské církve a s ní spojená 

administrativní praxe.

Heuristicky je práce založena na pramenném narativním materiálu, který zpřístupňují 

MGH jakožto klasická edice, pokud se týče odborné literatury, kolegyně Némethová vytěžila 

především monografie a studie anglicky a francouzsky píšících autorů. Stranou tak zůstala 

literatura německá, což dílu dodalo na jisté specifičnosti, nicméně je třeba seriózně přiznat, že 

dosažené závěry by bylo vhodné komparovat s pozicemi autorů, jako jsou E. Ewig či R. 

Schneider a další.

Samotné dílo je rozvrženo, mimo Úvodu a Závěru, do 5 logicky vymezených, věcných 

kapitol a takto vytvořená struktura práce je zcela vyhovující. V Závěru pak pisatelka 

charakterizovala základní rozdíly v chápání vztahu panovnické moci a církve na Východě a 

Západě a odtud pak, s využitím předcházející analýzy, dospěla k finálním tezím. K reziduím 

pohanské sakrality zaujala velmi skeptickou pozici; obraz panovníka je podle ní již „jasne 

kresťanský“, na druhé straně však nadále natolik zatížen gelasiánskou kritikou a potřebami 

lokálních kultovních míst, že není možné hovořit o existenci obecné křesťanské sakrality; 

spíše je jedná o klasickou královskou ministerialitu.

K práci kolegyně Némethové nemám žádné zásadní výhrady. Naopak, vyzdvihnout lze 

nadstandardně pečlivou a přesnou práci s latinskými texty, jejichž povaha nebyla vždy 

jednoduchá, a dále, až na uvedenou výtku, systematické a přitom racionální  využití odborné 



literatury. Dílo je napsáno ve slovenském jazyce, ale pokud mohu soudit, má i solidní 

stylistickou úroveň. Doporučuji ho proto k úspěšné obhajobě a navrhuji jej klasifikovat 

známkou:

v ý b o r n ě .
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