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Bc. Petra Benešová 

 

 

 Hrad Karlštejn ve 20. století 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha 2014 

 

Posudek vedoucího diplomové práce  

 

Je nepochybné, že hrad Karlštejn patří mezi nejpopulárnější a neznámější české 

hrady a také proto se dočkal řady studií a monografií. Z tohoto celku se však vymyká 

právě diplomová práce Petry Benešové. Na rozdíl od ostatních autorů, kteří se zabývali 

zejména historií objektu, jeho architekturou, legendami či dalšími otázkami spojenými 

primárně s dějinami, pro P. Benešovou stála historie v postatě na okraji jejího zájmu.  

Na prvním místě je třeba zdůraznit, že samotné téma je značně rozsáhlé a jeho 

kvalitní zpracování vyžaduje důkladné studium dobových materiálů, stejně jako nemalé 

odborné znalosti. Sama rozsáhlost tématu, předpoklad znalosti historické práce, nutnost 

komparace a kritického nadhledu činí z této látky záležitost značně komplikovanou. 

Hlavní pozornost autorka věnovala „každodennímu životu“ tohoto objektu ve 

20. a 21. století, který je symbolizován návštěvností hradu a proměnami prohlídkových 

tras. Tomuto problému věnuje celou 4., 5., 6. a 7. kapitolu, tedy tři čtvrtiny celé práce.  

Velmi úzce spolu sousedí kapitoly čtyři a pět. Ve čtvrté kapitole se Petra 

Benešová soustřeďuje na vývoj expozice, v páté pak přináší cenné informace o 

proměnách prohlídkových tras a důvodech, které odpovědné osoby k těmto krokům 

vedly. Kapitola šestá informuje o vývoji návštěvnosti, sedmá pak o kulturních akcích na 

Karlštejně, které jsou v posledním dvacetiletí stále častější a přispívají k větší popularitě 

a zviditelnění objektu.  

Musím konstatovat, že autorka k celému problému přistoupila velmi odpovědně, 

prokázala hluboký zájem o zvolené téma a pozoruhodné znalosti. Výsledná podoba 

předložená práce pak více než odpovídá nárokům kladeným na diplomovou práci. Petra 

Benešová přitom nevyužívá jen odborné literatury (kapitolu Použitá literatura by ale 
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bylo mnohem vhodnější nazvat Prameny a literatura), přínos její práce vychází zejména 

ze skutečnosti, že využívá řady dosud nevyužitých archivních pramenů dnes uložených 

v Národním archivu, Národním památkovém úřadu a Archivu hradu Karlštejna. Je také 

třeba vyzdvihnout autorčinu spolupráci s předními odborníky v Národním památkovém 

úřadu a na hradě Karlštejn. 

Práci proto plně doporučuji k obhajobě, navrhuji ji hodnotit stupněm 

…................................. 
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