
 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Vedoucí: Mgr. Dušan Foltýn 

Autor: Anežka Horká 

Název práce: Sbírka relikvií uchovávaná na hradě Karlštejně a její vazba na tamní sakrální prostory, 

Pedagogická fakulta 2021, 50 s. textu, 20 příloh 

Oponent práce: Mgr. Kateřina Sládková                              

Hodnotící kritéria                                                            

 Splňuje splňuje 

z větší 

části 

splňuje 

z menší 

části 

Nesplň

uje 

Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají 

zadání a názvu práce. 

X    

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli 

práce a tématu. 

X    

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu. X    

Struktura práce je vyvážená a logická. X    

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního 

přínosu. 

 X   

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb. X    

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za 

použití správné terminologie. 

X    

Autor správně cituje. X    

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, 

seznam pramenů použité literatury, anotace v češtině a 

cizím jazyce, rozsah odpovídá zadání). 

X    

 

 

 Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, Katedra dějin a 

didaktiky dějepisu Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

____________ 



Celkové hodnocení (slovně) 

Vášeň Karla IV. pro shromažďování ostatků svatých je obecně známá. Anežka Horká ve své bakalářské 

práci soustředí pozornost na Karlovy sbírky relikvií spojené s hradem Karlštejn.  Klade si otázku, jaké 

ostatky byly v sakrálních prostorách hradu uloženy, a jak se jejich umístění promítá do výtvarné 

výzdoby karlštejnských kaplí. Tomu odpovídá také dobře zvolená struktura práce, která se postupně 

věnuje Karlovým sběratelským aktivitám na pozadí jeho cest, následně popisuje samotný hrad 

Karlštejn, resp. jeho sakrální prostory v souvislosti s umístěním ostatků. Kapli sv. Kříže je věnována 

samostatná kapitola.  

Hlavním pramenem, z něhož práce vychází, je inventář Karlštejnského pokladu, sepsaný ale až roku 

1598. Autorka připouští úskalí práce s tímto pramenem, ale blíže se karlštejnským inventářům 

nevěnuje. Čerpá z relevantní literatury, na kterou pečlivě odkazuje (postrádám jen některé novější 

studie např. od Martina Baucha „Zbožný vládce“). 

Práce v první kapitole líčí sběratelskou činnost císaře a dle slov autorky se „zaměřuje na výjezdy císaře 

za relikviemi“. Vhodně přitom využívá jak prameny, zejména darovací listiny, tak odbornou literaturu. 

Výběr císařských cest za ostatky se soustředí zejména na 50. a 60. léta 14. století, tedy na období, kdy 

stavební a výtvarná činnost na Karlštejně kulminovala. Jen velmi stručně zmiňuje i jiné cesty, které 

rovněž (ať už jako primární účel cesty nebo jako doprovodná aktivita během diplomatických jednání) 

vedly k zisku dalších relikvií. (Postrádám např.  cestu Karla IV. v doprovodu uherské královny vdovy 

do Marburku a Cách roku 1357, nebo cestu Karla IV. v závěru života do Francie. Relikvie získané na 

těchto cestách se v karlštejnských sbírkách pravděpodobně také objevují a inventáře by to měly 

reflektovat). Při popisu jednotlivých kaplí nelze textu takřka nic vytknout. Autorka se dobře orientuje 

v odborné literatuře, upozorňuje na různé intepretace ostatkových scén či problémy konsekrace kaplí, 

formuluje vlastní názory.  

Práce je psána kultivovaným jazykem bez chyb. 

Z drobných připomínek vybírám:  

Nepřesnosti ohledně originálů obrazů v kapli sv. Kříže. V současné době se 6 obrazů nachází v Národní 

galerii (Sv. Lukáš, sv. Karel Veliký, sv. Kateřina, sv. Matouš, sv. Ambrož a sv. Řehoř Veliký). Na 

Karlštejně jsou na jejich místech kopie, ostatní obrazy jsou originály.  

Při formulaci gradující linie hradu (závěrečná teze) je třeba vidět tuto gradaci nejen ve velikosti budov, 

ale zejména ve vertikalitě, kaple sv. Kříže je nejvýše, nejblíže Bohu. 

Otázka k obhajobě:  

Jaká jsou úskalí práce s novějšími inventáři? Existují i jiné karlštejnské inventáře, než ten z roku 1598?  

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

   

V Praze dne 1.9. 2021  

Mgr. Kateřina Sládková 

        Oponent práce 


