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Jakub Švihlík si pro svou bakalářskou práci vybral nepříliš frekventované téma - královský lovecký 

hvozd. Téma mu bylo blízké, neboť sám pochází z Berounska a mnohé lokality, jež do historického 

hvozdu patřily, znal již ze svých dřívějších návštěv. 

 

Ve své práci se věnuje nejprve dějinám regionu, jednotlivé body loveckého hvozdu popisuje 

z hlediska historie. Poté se k většině lokalit vrací z pohledu jejich stavebního vývoje, přičemž vychází 

z typologie sestavené Tomášem Durdíkem. Nutno říci, že s druhou částí - typologií hradů a jejich 

vývojem si Jakub Švihlík poradil lépe, než s částmi předcházejícími, v nichž se často některé 

informace i autorovy soudy opakují, a navíc text není vždy kvůli autorově stylistické neobratnosti plně 

srozumitelný.  

 

Lze konstatovat, že autor tématu dobře rozumí, orientuje se v pramenech a literatuře, a ve svém textu 

vystihuje podstatu studované problematiky. Problémem je jistá naivita některých pasáží, která 

pravděpodobně plyne z toho, že jde o první větší autorovu práci. 

 

Gramatika většinou slušná, občas chyby ve shodě. Student neumí  pracovat s přivlastňovacími 

zájmeny můj/svůj. Po své smrti roku 1319 se hrad na čas vrátil zpět do rukou českého krále (s. 20). 

 

Doporučuji k obhajobě.  

 

 

4. září 2018                                                prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. 


