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 Diplomová práce Petry Benešové s názvem Hrad Karlštejn ve 20. století se věnuje 

jednomu z našich nejoblíbenějších hradů, tentokrát z neobvyklého pohledu, zabývá se totiž 

jeho památkovým využitím, proměnami expozic, prohlídkových tras, vývojem návštěvnosti a 

akcemi, které se na hradě pořádají. 

 V úvodní kapitole autorka popisuje jednotlivé části hradu, aby bylo jasné, kde se 

nachází a k čemu sloužily, a bylo tak možné v dalších kapitolách na ně odkazovat a dále se 

věnovat exponátům v nich vystavených. Druhá kapitola je věnována otázce vlastnictví hradu, 

neboť tato otázka překvapivě neměla dlouhou dobu jasnou odpověď a snahou o začlenění 

mezi památky UNESCO. 

 Největší část práce se týká expozic hradu od doby vzniku hradního muzea až po 

současnost. Z podrobného studia archivních materiálů jsou uvedeny transformace instalací od 

začátku 20. století, kdy bylo zřízeno hradní muzeum. Autorka zachycuje cestu od muzejně 

pojaté expozice k expozici náznakové interiérové, která návštěvníkům ukazuje původní funkci 

místností s využitím dobových exponátů. S tím úzce souvisejí také proměny návštěvnických 

tras. V další kapitole se odráží zájem o hrad v podobě analýzy návštěvnosti, formy propagace 

památky a vývoj cen vstupného. V závěrečné kapitole jsou popsána největší turistická lákadla 

a akce pořádané na hradě. 

 Práce je vhodně doplněna obrázky a přílohami. Autorka pracovala s množstvím 

literatury i aktuálních internetových zdrojů. Nutné je ocenit a zdůraznit, že autorka čerpala 

především z archivních dokumentů, uložených v Národním archivu v Praze, Národním 

památkovém ústavu a v archivu hradu Karlštejna. Velký přínos práce spočívá zvláště v tom, 

že dosud nebyla vydána podobná studie takto komplexně shrnující poznatky o expozicích a 

návštěvnosti hradu. 

 Práce autorky splňuje nároky kladené na diplomovou práci, je kvalitně zpracována, 

autorka prokázala schopnost napsat odborný text. 

 Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 



Otázky k obhajobě:  

Na str. 10 je zmiňováno, že hrad „..schraňuje korunovační klenoty a svátostiny“, na str. 17 

píšete, že „Karlštejn byl postaven jako pokladnice na klenoty a svátosti“. 

Co jsou to svátosti, co svátostiny? Co kromě klenotů mělo být na Karlštejně tedy 

uchováváno?  

 

V Praze 5. května 2014     

        Mgr. Markéta Dvořáková 

 


