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     Jakub Švihlík si vybral téma, kterému se věnovala již výstava pořádaná v roce 2010 u příležitosti 

devíti set let od první zmínky o hradu Křivoklát. Struktura publikace vydaná k této výstavě má proto 

vcelku přirozeně některé obdobné rysy jako předkládaná práce. Zmíněná publikace obsahuje 

rozsáhlou úvodní kapitolu Křivoklát a lovecký hvozd v době přemyslovské, výběr zpráv o loveckém 

hvozdu v dobových pramenech a katalogová hesla věnovaná jednotlivým hradům, dvorcům a 

městům (a též vybraným vsím). Považuji za velkou škodu, že Jakub Švihlík toto dílo, opírající se o 

výzkum řady specialistů, nevyužil (Vladislav Razím ed., Přemyslovské Křivoklátsko. 900 let hradu 

Křivoklátu, Praha 2010, 228 str.).  

 

     Významnou součástí bakalářské práce jsou kapitoly věnované stavební podobě hradů v loveckém 

hvozdu, které se z velké části vycházejí z textů Tomáše Durdíka. U práce takto výrazně zaměřené na 

fortifikační architekturu by proto bylo užitečné zařadit přílohu obsahující alespoň základní plánovou 

dokumentaci. Vhodné by bylo ostatně také zařazení standardní kapitoly věnované kritickému rozboru 

pramenů a literatury. 

 

     Z faktografických nepřesností upozorňuji, že dominikáni nemají opaty, nýbrž převory, a že první 

bezpečná písemná zmínka o jejich klášteře v Berouně pochází již z roku 1349 (s. 28). Z gramatického 

hlediska jsou v textu často nevhodně používána velká písmena u adjektiv typu přemyslovský, 

křivoklátský apod. (Přemyslovská výstavba, Křivoklátská kaple aj.). Poměrně hojná jsou i slova 

s vypadlými písmeny. 

 

Přes výše uvedené výhrady práce Jakuba Švihlíka nepochybně jako celek splňuje požadavky na práci 

bakalářskou a doporučuji ji k obhajobě. 
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