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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Bakalářská práce Gabriely Dykastové se věnuje rezidenci Králův dvůr na Starém Městě pražském, 

její architektonické podobě, umístění, významu a funkci během stoletého využívání českými králi. 

Klade si tím nelehké cíle, protože se jedná o stavbu již neexistující, jejíž architektonickou podobu se 

autorka pokouší rekonstruovat zejména na základě Herainových studií.  

První část práce postihuje okolnosti vzniku stavby, kde autorka upozorňuje na nejednotné 

interpretace problematiky v odborné literatuře. Velký důraz je kladen na základě studia pramenů a 

literatury na možné varianty původní podoby stavby a její umístění (vhodně doplněné o přílohy 

v závěru práce). Druhá část práce se pak zabývá pobyty českých panovníků a jejich manželek 

v prostorách Králova dvora. Přestože by mnohé pasáže zasloužily podrobnější popis, kapitola jako 

celek působí kompaktně a zásadní opomenutí zde nenacházím.  

 

Mé výtky směřují spíše k zasazení tématu Králova dvora do kontextu problematiky panovnických 

dvorů ve středověku (kapitola 2), která si zasluhuje daleko větší prostor. Postrádám rovněž detailnější 

srovnání Královna dvora s ostatními rezidencemi Václava IV.  

Po stránce jazykové i formální neshledávám závažnější nedostatky.  

 

Práci Gabriely Dykastové hodnotím jako zdařilou a doporučuji k obhajobě. 
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