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Kristýna Janečková předložila práci věnovanou historii symbolu .Jabského údolí" - hradu
Střekova. Mapuje jak vlastní historii hradu a obce Střekov, tak i slavné hosty, kteří jsou
s proslulou zříceninou spojeni, přičemž se neomezuje na Richarda Wagnera, ale zahrnuje i
další osobnosti - Kamera, Richtera, Crolla, Sandovou a další. Nejedná se ovšem o pouhé
popisy jejich pobytů, ale především o reflexi romantické ruiny a jejího okolí.
Sledování osudu hradu jako symbolu česko-německého stýkání a potýkání se autorka věnuje
především v kapitolách 2.4. a 2.5., přičemž výborně využívá metod "studia paměti", resp.
výzkumu tzv. .Erinnerungskultur". Autorka sledovala jak německé, tak i české vnímání
romantického hradu na stránkách spíše populárních časopisů, které měly dopad na vnímání
široké veřejnosti, pracovala rovněž s pohlednicemi, které hrají ve vztahu k česko-německému
konfliktu právě na Ústecku významnou roli. Právě v tomto smyslu, jak autorka dokládá,
symbolizoval často Schreckenstein "německého ducha", pevnost němectví srovnatelnou
s jinými oblíbenými symbolickými pevnostmi. Velice kladně hodnotím autorčino studium a
využití relativně nových poznatků německého historika Rudolfa Jaworskeho, které jí
umožnilo správně zařadit atypický obrazový materiál pohlednic do správného a mnohem
širšího historického kontextu.
Dalším zajímavým pramenem jsou turističtí průvodci, a to i s ohledem na skutečnost, že, jak
autorka správně dokládá, právě organisovaná turistika měla svůj nacionální náboj, jehož
odrazem byly právě i zdánlivě nevinná kulturně-geografická poučení. Její závěr o zkreslování
"turistických dějin" po roce] 945 v český prospěch jen potvrzuje celkovou tendenci
politického vývoje tohoto období.

Z hlediska využití pramenné základny a použitých metod lze autorce gratulovat. Vhodně
volenými citáty oživila i kapitoly, kde bychom příliš originality ani neočekávali (např.
Stavební úpravy na hradě v 2. polovině] 9. století). Práci je možné pokládat za vzorovou:
vhodně zvolené a zajímavé téma, jeho přesné naplnění, využití maxima dostupných - i dosud
opomíjených - pramenů, práce s literaturou bez ohledu na její jazyk. Zde je nutné
podotknout, že právě Ústí nad Labem má vydanou mimořádně obsáhlou memoárovou
literaturu, moderní dějiny města a velice přátelské badatelské prostředí v museu i v archivu.
V neposlední řadě je třeba ocenit evidentní zaujetí tématem a velice dobrou stylistickou
úroveň.

Práci navrhuji hodnotit jako výbornou.
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