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fakulta 2006, 111 s. + 29 obr. příloh in. 

Diplomová práce Davida Venclíka se zpočátku nerodila lehce; 

diplomant byl nucen přerušit svá bádání kvůli dlouhodobému 

zahraničnímu pobytu, dokonce došlo i k drobné korekci tématu. 

Ale všechny peripetie tohoto duhu nakonec David v pohodě 

přestál a vytvořil vskutku nadprůměrnou závěrečnou práci, která 

si zaslouží pochvalného ohodnocení. 

Limituje ji snad jen fakt, že se ve sledování reakcí v tisku 

omezuje až na výjimky na jazykově české prostředí. Diplomant 

si je však této limity dobře vědom a hodlá ve svém úsilí nadále 

pokračovat, kupř. v doktorandském studiu, které mu i touto 

cestou vřele doporučuji. Srovnání s domácím německým 

prostředím i s reakcemi zpoza hranic Českého království (zvláště 

je nutné sledovat dobový rakouský a německý tisk) by 

napomohlo k dosažení celistvosti předloženého Venclíkova díla. 

Co se jazykově české pramenné základny týče, měl by se David 

ještě zaměřit na archivní fondy Národního archivu v Praze, a to 

především na ty archivní fondy, jej ichž původci měli 

s Karlštejnem co dočinění, kupř. archiv českých stavů (Odd. 

fondů samosprávy a státní správy do 1848 a církevních institucí, 

1. Odd.). V NA ČR by také David nalezl dvě nejstarší 

(dochovaná) vyobrazení (viz obr.) hradu z r. 1720, tedy takovou 

podobu Karlštejna, která je prosta zásahů za císaře Františka 1. 

V archivu jsou ale na tyto kresby dost hákliví a mám dojem, že 

jeden z ambiciózních archivářů si na této vzácnosti, která je 

samotným NA považována za prvořadý materiál, doslova "sedí". 
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výborně. 

 
Phúr KOman 

V žádném případě se ale nejedná o výtku, jen o doporučení. 

Davidova DP je totiž skutečně vydařeným počinem, který mě 

potěšil (a doufám, že nyní i v budoucnu nejen mě). Práci proto 

plně doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou 

Její kvalita by patrně zasloužila i po úspěšné obhajobě 

uznání Davidovy DP zároveň jako práce rigorózní. 

K rigoróznímu řízení by také bylo vhodné, aby David alespoň 

části své práce publikoval, popř. ji nabídl jako celek (třeba NPÚ, 

který by mohl mít o práci tohoto druhu zájem). 

v Praze 3. září '06 

Ferstl 

A ještě na závěr: tak výtečná DP si zaslouží i malý dárek, který 

přikládám. 


