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Karolína Weissová předkládá k obhajobě bakalářskou práci na poměrně 

frekventované téma týkající se Karla Velikého a jeho doby. 

Východiska jsou autorkou definována již v samotném úvodu, cíli je pak 

podřízena metodologie a struktura práce. Autorka se zaměřuje na Karlovu 

osobnost a vládu šířeji, jeho vztahy s církví nejsou její prioritou, a proto 

nejsou speciálně akcentovány. V první kapitole autorka představuje 

proměny Franské říše v osmém století. Jedná se o přehlednou kompilaci 

z překladové odborné literatury s využitím práce Karlova životopisce 

Einharda – Vita Caroli. Ve druhé kapitole autorka popisuje Karlovu vládu na 



 

 

 

 

podkladě práce Einharda, hojně využívá i monografickou práci 

Hägermanna. Popis události v této kapitole je obecně známý a autorka se 

ho drží; klíčovou byla christianizace Sasů. Jednou z rozhodujících událostí 

v životě Karla Velikého je císařská korunovace v roce 800, které se autorka 

věnuje ve třetí kapitole. Neméně zajímavým je osobní život Karlův, který je 

popisován v kapitole další. Einhard byl významnou postavou karolinské 

epochy a pozdější doby za vlády Ludvíka Pobožného; autorka mu věnuje 

svou poslední kapitolu. Jeho nevelké dílo Vita Caroli je pro nás jediným 

uceleným pramenem o životě a díle Karla Velikého. Nicméně musíme si 

uvědomit, že Einhard byl v mnohém ohledu nekritický ve vztahu ke svému 

císaři. Na tuto skutečnost ostatně poukazuje i historik Hägermann ve své 

práci.  

 

Připomínka k formálnímu zpracování: v anotaci se nepoužívá poznámkový 

a kritický aparát.  

 

  

 

Celkové hodnocení a navržený klasifikační stupeň: 

 

 

Karolína Weissová vytvořila s pomocí pramenné a odborné literatury výsledek, který splňuje 

formální nároky kladené na bakalářskou práci. Výsledek autorčiny práce vykazuje značnou 

závislost na monografické práci Hägermanna, v zásadě se jedná o kompilaci a popis událostí 

bez kritické interpretace. Přes tuto metodologickou připomínku je nesporné osobní zaujetí 

autorky pro téma a velmi pozitivně hodnotím její přístup k práci.  

 

 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře. 
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