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Zlata Gersdorfová ve své rigorózní práci přepracovala a  rozšířila 
svou diplomovou práci, která  sama byla výborná, a dopracovala ji 
i po stránce stylistické. Náročný úkol identifikovat jednotlivé 
sakrální prostory zmiňované během poměrně dlouhé doby 
stavebního vývoje hradu v Českém Krumlově nebo nalezené při 
archeologickém průzkumu hradu, jehož se částečně sama 
zúčastnila, splnila s pílí a neobvyklou důkladností. Zjištěná fakta 
konfrontovala  nejen s dochovanými písemnými prameny, ale  díky 
dobré znalosti liturgie i  s možnostmi liturgické praxe, která byla 
dosud dosti opomíjena. Autorka mohla proto korigovat mnohé 
dosud běžně uváděné dosavadní názory. Velmi zajímavé nejen pro 
Krumlov jsou údaje týkající se  náboženských slavností v Českém 
Krumlově, který se těšil určitým výjimkám z provozu 
venkovských šlechtických sídel: jako na jediném místě kromě 
Prahy zde byly každoročně vystavovány k veřejné úctě celé 
soubory ostatků světců. Velkým kladem práce je úplná transkribce 
textu z fol. 139  r– 141 r  nekrologia krumlovského   minoritského 
kláštera, týkající se řádu ukazování ostatků v oktávu svátku Božího 
Těla.   
 V historii a popisu zámku v Českém Krumlově využívá, mnohdy 
poprvé, výsledky recentních, i když jen částečných 
archeologických průzkumů, jichž se sama zúčastnila.Důkladný 
popis výsledků spolu se znalostí  recentní literatury  a liturgie 
umožňuje korigování mnoha starších názorů a položí dobrý základ 
k dalšímu výzkumu. Je také nutno ocenit spojení teoretického, 
mnohdy velmi obecného přístupu a konkrétních detailů, kterými je 
nezbytné obecné závěry korigovat. 
  



Je nutno ocenit, že autorka postupuje při formulacích střízlivě,  k 
vlastním hypotézám zdrženlivě a mnohé otázky nechává otevřené. 

Práce je věnována zemřelému vynikajícímu specialistovi prof. 
Tomáši Durdíkovi, který původní diplomovou práci četl , 
komentoval a  po zásluze ocenil. Je napsána čtivě,   je  dobře 
formulovaná a  srozumitelná. Po mém soudu by měla být 
publikována, což doporučoval i prof. Durdík.
Práce Mgr. Zlaty Gersdorfové splňuje, ba překračuje požadavky 
kladené na rigorozní práci a proto ji vřele doporučuji k obhajobě.   
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