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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

David Venclík 

Obnova kamenné schránky svatováclavské koruny 

Restaurace Karlštejna a její odraz v dobovém českém tisku 

Předmět diplomové práce Davida Venclíka je navzdory jednoznačnému 

heuristickému i chronologickému (1808-1887) výměru mnohovrstevnatý. Vedle 

schopnosti podchytit a interpretovat vývoj historické reflexe - "druhého života" 

karlštejnského tématu v českém historickém povědomí dané doby - vyžaduje od 

autora i spolehlivou orientaci přinejmenším v oblastech dějin historiografie a 

památkové péče (a obrysově i v dějinách umění), stejně jako v problematice 

politického a duchovního vývoje české společnosti 19. století. Již v úvodu lze 

konstatovat, že kandidát odborný rozhled v požadované šíři víceméně přesvědčivě 

prokázal a rovněž uplatnil. 

Tématem práce není samotná "velká" puristická rekonstrukce Karlštejna, 

nýbrž osm předchozích desetiletí, během nichž se rodil a promělloval její koncept. 

Tento přístup dovoluje na vybraném historickém segmentu hezky ukázat vývoj 

vztahu různých vrstev společnosti k slavnému gotickému hradu jakožto symbolu. 

Na jedné straně tu jde o genezi odborného poměru k problematice historické 

kulturní památky: od romantického roztoužení až na práh moderních metod 

památkové péče, založených na komplexním pojímání monumentu. Na straně 

druhé pak diplomant s očividným zaujetím vypráví příběh vývoje českého 

vlastenectví od epochy zemského patriotismu přes státoprávní a historickoprávní 

koncepce až k nastolení převahy jazykového a etnického nacionalismu a jeho 

politických konsekvencí. 

V počátcích úvah o rekonstrukci hradu David Venclík správně poukazuje na 

inspirační úlohu obnovy katedrály v Kolíně nad Rýnem, stejně jako na roli 

programních snah vídeňských kruhů napoleonské a ponapoleonské éry o 

vytvoření modelu rakouského vlastenectví (s funkční připomínkou laxenburského 

Franzensburgu). Po rámcovém shrnutí další fáze oprav hradu, spojených 

s korunovací Ferdinanda 1., následuje pozoruhodný výklad o roli Karlštejna coby 
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národního symbolu v revolučním roce J 848. Osu výkladu tvoří analýza festivit 

spojených s výročím založení hradu, především pak klíčového kázání 1. K. Škody, 

které sice dosavadní literatura tu a tam zmiňovala, avšak nevěnovala mu zatím 

potřebnou pozornost. David Venclík hezky ukazuje, jak striktně katolický 

(dokonce vyhraněněně protihusitský!) projev svou rétorikou a aktuálními 

konotacemi beze zbytku zapadl do revoluční atmosféry. 

Z pochopitelných důvodů, mezi něž náleží na prvním místě rozšíření 

heuristické základny, spočívá těžiště Venclíkova výkladu v období let šedesátých 

až sedmdesátých. Diplomant sleduje rozmach turistického zájmu o Karlštejn, 

podmíněný pochopitelně železničním spojením památky s Prahou a Plzní, který 

nalezl logickou odezvu v dobové publicistice. Jako vděčný, doposud nevyužitý 

pramen se kolegovi Venclíkovi v této i v dalších souvislostech osvědčily staré 

návštěvní knihy hradu. K turistice zájmové se brzy přidružila i "turistika" 

politická, spojená s táborovým Imutím šedesátých let a bojem proti dualismu. 

Autor dosti podrobně sleduje karlštejnskou problematiku na pozadí těchto 

politických zápasů: oprava hradu jakožto historické schrány korunovačních 

klenotů a hmatatelné připomínky historicity české státnosti se měla stát 

průvodním procesem neuskutečněné české korunovace Františka Josefa I. Šťastně 

je zde po mém soudu vedena paralela mezi ideou rekonstrukce Karlštejna a 

dobovými diskusemi o charakteru a významu českých korunovačních klenotů, 

jimž na osudovosti dodala jak nerealizovaná korunovace, tak manifestace při 

jejich návratu z Vídně v srpnu 1866. Pokračováním těchto debat byly diskuse nad 

Mockerovým - Schmidtovým projektem puristické opravy hradu, dokončeným a 

zveřejněným v roce 1870. Zde se již projevily - na české i německé straně -

veškeré nacionalistické stereotypy spojené s tématem Karlštejna. Další rozvíjení 

těchto konvenčních představ přinesly několikaleté kontroverzní rozpravy na půdě 

českého sněmu: konečné prosazení neogotické úpravy hradu - a především 

zajištění prostředků na tuto grandiozní akci - umožnila teprve atmosféra pozitivní 

politiky let osmdesátých. Ani říšská rada však nebyla ušetřena hlubokomyslných 

úvah o národnostní identitě Karla IV. a středověkých budovatelů Karlštejna. 

Proces nacionalizace českého Montsalvage tím byl dovršen. Jen v epilogu posléze 

autor stručně naznačuje, že restaurace hradu se již krátce po svém završení stala 

znovu předmětem kritiky - tentokrát však už ne z národnostních, ale z ryze 

odborných pohnutek. 
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Diplomovou práci doplI"luje standardní poznámkový aparát a seznam 

literatury a pramenů. Do textu jsou zařazeny funkční a vtipně vybrané ilustrace, 

místy využívající dokonce předlohy z autorovy vlastní sbírky. 

Předloženou diplomovou práci hodnotím jako ukázku solidně zvládnutého 

historického řemesla. Autor osvědčuje na každé stránce bezpečnou znalost 

literatury a rozhled po pramenech. Přirozeně by bylo možné vytknout jistou 

disproporci mezi množstvím registrovaných českojazyčných a německojazyčných 

publicistických projevů. Chápu však věc tak, že kandidát se v souladu se zadáním 

úkolu zaměřil na český tisk a německých zdrojů využil pouze výběrově jako 

doplňkových. Za pochvalnou zmínku stojí solidní založení faktografických 

východisek, zralost interpretací, zdrženlivost závěrů a především schopnost 

nahlížet problematiku v širších souvislostech. Po formální stránce vyniká 

předložená práce pečlivostí, stylistickou uměřeností a čtivostí u tohoto literárního 

žánru nebývalou. 

Faktografických a heuristických opomenutí jsem neshledal v předložené 

práci mnoho. Doplňuji alespoň, že Schlegelova stať o Karlštejnu je dostupná i 

v českém překladu, který autor necituje (Vincy Schwarz, ed., Město vidím veliké: 

Cizinci o Praze, Praha 1940, s. 168-172; tamtéž lze na s. 216 nalézt i stručnou 

poznámku Hegelovu o jeho návštěvě hradu dne 17. 9. 1824). Prezidentem 

Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách v roee 1841 nebyl Albert (jak 

se uvádí na s. 12, pOZl1. 22), nýbrž ErvínlErwein Nostie. U zmínky o 

Kandlerovýeh a Lhotových dokumentačních akvarelech podle fresek na schodišti 

karlštejnské velké věže (s. 18-19) snad mohl být uveden odkaz na současné 

uložení těchto kreseb (v Národní galerii v Praze) i na širší zapojení studentů 
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Rubenovy školy historické malby na pražské Akademii do památkově 

konzervačních akcí doby. 

Spíše nepozornost nežli nevědomost zapříčinila drobné překlepy a 

nedostatky formální povahy. Tak např. na s. 8, pozn. 6 je špatně skloňováno 

jméno A. G. Meissnera. Malíř Mikoláš Aleš se opakovaně uvádí jakožto Mikuláš 

(s. 54, pozn. 167 a v popisce obr. 14 na s. 57) a příjmení historičky Pavly 

Vošahlíkové je na s. 107 zkomoleno do tvaru Vošáhlíková. Na s. 73, pOZl1. 246 se 

mezi autory monografie Válka 1866 (Praha - Litomyšl 2005) mylně uvádí i Otto 

Urban. V závěrečné bibliografii u časopisu Česká včela opakuje autor adjektivum 

pro jistotu hned čtyřikrát (s. 103). V rámci seznamu použitých zkratek (s. 108) 
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není zase vůbec vysvětleno, co některé zkratky znamenají, respektive vysvětlení 

se provádí kruhem (PÚSČ, UM). Nepochopil jsem ostatně, proč kandidát pojal 

závěrečnou bibliografii jako v)/běrovou a nezahrnul do ní mnohé tituly, které 

cituje v poznámkách pod čarou. 

Uvedené nedostatky na žádný způsob nesnižují základní kvality práce, 

jimiž jsou: pečlivá heuristika, zralé a kritické nakládání se sekundární 

literaturou a schopnost čtivé a formálně přesvědčivé prezentace hlavních 

závěrů. Diplomovou práci kolegy Davida VencIíka pokládám za 

přesvědčivý doklad toho, že kandidát zvládl odborné dovednosti, 

požadované u absolventa studijního oboru. Doporučuji ji k obhajobě a 

navrhuji klasifikovat stupněm výborně. Nemám námitek proti případnému 

uznání práce jakožto rigorózní. 

V Praze, 1.9.2006 

Doc. PhDr. Vít VInas 


