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   Petr Navrátil si zvolil za téma své bakalářské práce problematiku legitimity 

moci ve zlomovém období konce karolínské dynastie a nástupu nových králů ze 

saského rodu. Postulovaným cílem jeho snažení se stala analýza a komparace 

legitimizačních prvků vlády prvních dvou králů tohoto období – Konráda I. a 

Jindřicha I. Podkladem pro zpracování tématu byly jednak editované prameny 

(zejména kroniky a panovnické diplomy), jednak rozsáhlá odborná literatura, 

která odráží reprezentativní vzorek bádání historické vědy.  

 

   Předložená bakalářská práce je rozdělena na tři, resp. čtyři hlavní části. 

V první se autor zamýšlí nad základními ideovými východisky legitimity moci a 

jejími aspekty. V dalších dvou částech následuje rozbor a analýza hlavních 

momentů vlády Konráda I. a Jindřicha I., a to s ohledem na jejich snahu zakotvit 

výkon nově získané moci. Důležitou součástí práce je rovněž závěr, v němž 

autor shrnuje dosažené výsledky bádání.  

 

   Navrátilova bakalářská práce se dotýká otázek, které představovaly důležitou 

součást mého vlastního badatelského zájmu. Jsem si proto vědom značných 

obtíží při zpracování tématu a šíře záběru, který musí být zohledněn, pokud chce 

historik nalézt odpovědi alespoň na základní otázky. O to více tudíž oceňuji, že 

se student nespokojil s úzkým vymezením problému a využil množství 

relevantních podkladů pro rozbor legitimizační problematiky. Podle mého soudu 

práce vykazuje vysokou kvalitu zpracování a dotýká se většiny oblastí, které se 

zdůvodnění panovnické vlády týkají (sakralita, fortuna, právní aspekty, rodové 

záležitosti). S ohledem na šíři tématu však zůstane mnoho prvků pouze 



naznačeno, takže hodnocená práce současně nutně vytváří předpoklad pro další 

činnost. Současně se však jedná o práci ucelenou a kompaktní, které rámcově 

vymezuje panovnickou legitimitu na počátku nové otonské éry. 

 

  Práce dle mého názoru splňuje požadavky, které jsou na bakalářskou práci 

kladeny. Student se vyjadřuje kultivovaným jazykem, možná až na samé hraně 

běžně publikovaných odborných textů, což ale nepůsobí celkovému vyznění 

žádnou újmu. Odbornou i formální úrovní práce vyhovuje kladeným nárokům. 

Navrhuji klasifikaci výborně. 

 

 

V Hostivici 2. září 2011 

 

            

     PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, PhD., ThD. 


