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Petr Navrátil předložil jako bakalářskou práci útlou, ale velmi zajímavou studii o 

panovnické sakralitě na konci raného středověku. Jde o téma desetiletí analyzované 

anglickou, francouzskou i německou historickou školou, abychom vyjmenovali proudy 

nejdůležitější, a je přirozené, že autor v rámci svého úkolu nemohl obsáhnout celou škálu 

problémů spojených s touto otázkou. 

 Vybral si proto osobnosti dvou východofranských vládců, Konráda Franského a 

saského Jindřicha I. a pokusil se porovnat principy, které utvářely „posvátno“ jejich panování. 

Vznikla tak práce rozdělená (mimo zevrubného Úvodu) do tří větších částí. V první autor 

analyzuje principy legitimity a legality moci a jejich vazbu k panovnické sakralitě, v dalších 

dvou se pak věnoval osobnostem uvedených panovníků, které lze považovat za zakladatele 

východofranské (budoucí „německé“) říše. Domnívám se, že pan Navrátil velmi výstižně 

identifikoval hlavní rozdíly v přístupu k panovnické moci a k její prezentaci u obou králů, 

přičemž zdůraznil, že hlavním legitimizujícím faktorem zůstala tradiční germánská orientace 

panovnické moci k úspěchu, interpretovaná ovšem křesťanskou politickou teologií. 

 K práci nemám z hlediska heuristického i metodologického žádné podstatné 

připomínky. Pouze na okraj poznamenávám, že s rozlišením mezi legálním a legitimním 

pravděpodobně přišel dříve Václav Bělohradský (lze ho nalézt už v jeho textech z počátku 90. 

let minulého století). Dále by stálo zato diskutovat problém, zda vnímaní výkonu vlády jako 

personálního aktu nebylo ve skutečnosti i v raném středověku omezeno pouze na některé 

sociální skupiny. Rovněž tak bych považoval germánskou sakralitu za podstatnější zdroj 

křesťanské panovnické vyvolenosti a v tomto ohledu by možná stálo zato jinak strukturovat 

kapitolu 2.2 (tedy začít germánskou sakralitou a neučinit z ní až součást výkladu o 

Merovejcích). Konečně poslední otázka na autora: nepředstavovalo gesto Jindřicha Ptáčníka 

odmítnout pomazání a korunu nejen krok směrem k vévodům, ale rovněž i jakési imitatio 

merovejských králů a jejich sakrality? O pomazání jsme totiž (snad) informováni pouze u 

Chlodvíka skrze Avita, a to ještě v okamžiku králova křtu, nikoliv nástupu k vládě. 



 Uvedené náměty je ovšem třeba chápat jen jako možnou inspiraci k dalšímu výzkumu. 

Nikterak nedotýkají kvality předkládaného textu, který s radostí doporučuji k úspěšné 

obhajobě a navrhuji ho klasifikovat jako 
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