
Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na význam psaného slova coby prostředek vládnutí anglosaských 

panovníků. Pro tento účel bylo vybráno období ohraničené příchodem římských misionářů roku 

597 a normandským vyloděním v roce 1066, jelikož tato událost již předznamenává nový směr 

vývoje anglosaských zemí s výrazným vlivem tehdejší francouzské společnosti. Přístup králů k 

psanému slovu je analyzován na základě dochovaných literárních a ikonografických důkazů, 

z nichž značnou část tvoří dokumenty sepsané či objednané samotnými králi, zbývající část je 

zastoupena vizuálním zobrazením panovníků v dochovaných rukopisech.

První kapitola popisuje historické pozadí, jež je nezbytné pro správný výklad 

zkoumaných textů a portrétů. Její obsah je zaměřen na hlavní koncepty této práce, tj. podstata 

literární aktivity v rámci středověku, vývoj chápání královského majestátu a postup šíření 

křesťanství v anglosaských zemích. Druhá kapitola se zabývá analýzou písemných dokumentů a 

specializuje se na texty sepsané v období vzdělávací a náboženské reformy krále Alfréda. 

Podrobný rozbor staroanglických překladů dokazuje, že Alfréd používal texty jako didaktické 

prostředky, sloužící především k podpoře náboženství a vzdělávání. Klíčové spisy této kapitoly 

představují Pastýřská péče sepsaná sv. Řehořem, Rozhovory duše s Bohem od sv. Augustina, a 

Boethiusova Útěcha z filosofie. Širší kontext, obohacen o detaily z Alfrédova života, je zajištěn 

dílem Bedy Ctihodného Církevní dějiny národa Anglů a Alfrédovou biografií Život krále Alfréda 

sepsanou Asserem. Třetí kapitola pokračuje ve zkoumání postoje anglosaských panovníků k 

psanému slovu a své teze staví na analýze královských rukopisů a v nich zachovaných portrétů. 

Tato pasáž zahrnuje období od 10. do 11. století a zaměřuje se na krále Athelstana, Edgara, Knuta 

Velikého, a také na královnu Emmu. Dokumenty o pozdějších panovnících jsou důkazem posunu 

chápání textu coby prostředku vládnutí, a to, na rozdíl od doby krále Alfréda, k praktičtějšímu a 

více sebestřednému využití. 
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