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Předložená práce sestává z úvodu, 4 hlavních částí a závěru. Z úvodu vyplývá, že 

autorka se pokusí vysvětlit „jak a proč spolu souvisí veřejná a soukromá sféra života 

panovníka a jeho rodiny a jak se obě tyto sféry reprezentují v architektuře a uměleckém 

vybavení letohrádku v Královské zahradě“ (s. 8). Mezi dílčí problémy patří rozbor vztahů: „1) 

stavby a stavebníka; 2) stavby a místa a zejména dobového významu (obsahu); 3) vzájemného 

vztahu panovnického páru a v té souvislosti i 4) dobových symbolů lásky a moci“ (s.8). 

Výchozí pozici autorka opřela o rozpor starších interpretací letohrádku a interpretace J. 

Bažanta (tato je pro Kristýnu Novákovou určující), tedy koncepcí reprezentace „lásky“ a 

„moci“, přičemž se snaží prokázat, že dané výklady nejsou v rozporu a ve stavbě a její 

výzdobě se oba prvky propojují. Při řešení stanovených úkolů autorka kombinovala poznatky 

z oblasti politických dějin, dějin umění, dějin mentalit a částečně i historické demografie (při 

zběžné interpretaci instituce manželství). Výklad není omezen pouze na objekt letohrádku a 

prostoru v němž je umístěn, sledován je i širší dobový kontext ve smyslu typologie staveb a 

způsobů symbolické reprezentace především lásky a moci. 

 Z obsahového hlediska lze práci vytknout nepříliš zdařilé strukturování textu. 

V úvodu se sice čtenář dozví, co je tématem práce, nicméně až při četbě si může domyslet, že 

hlavním pracovním nástrojem autorky je umělecko-historická metoda kombinovaná zřejmě se 

sémantikou. Výkladovou hodnotu dle mého názoru pak snižuje to, že autorka v textu 

dostatečně neodlišuje mezi vlastními závěry a závěry J. Bažanta. V úvodu i závěru 

vyzdvižená konfrontační linie se v textu vytrácí a celkově tak práce působí spíše jako 

kompilace (poměrně zdařilá) sekundární literatury, „nabalená“ na Bažantovy závěry. Za 

nedostatek lze považovat i to, že není připojena obrazová příloha, která je u prací tohoto typu 

téměř nezbytností. 

Z formálního hlediska je chybou neuvedení pracovních postupů. Nedostatky vykazuje 

i poznámkový aparát (opakování citací) a zpracování seznamu použité literatury. 

I přes uvedené výhrady splňuje práce Kristýny Novákové nároky kladené na 

bakalářské práce a doporučuji ji k obhajobě s hodnocením mezi 35 a 38 body. 
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