
 
 
 
 

Oponentský posudek na bakalářskou práci Jiřího Tourka „Poutní 
místo Maria Loreto a proměny jeho existenciálních významů 
v průběhu času“ 
 
 
 
Bakalářská práce Jiřího Tourka si vytkla zřetelné a konkrétní téma, které odpovídá jak 
aktuálním proudům soudobého myšlení v humanitních vědách (dějiny a interpretace krajiny, 
nové aktualizace fenomenologie), tak (zřejmě) jeho osobnímu zázemí, jeho „pobytu“ v 
chebské krajině. Základní prameny pro interpretaci (Norberg-Schulz a Heidegger) jsou 
zvoleny vhodně. Téma je zpracováno se zjevným zájmem i pečlivostí. Osa „příběhu“ je 
naznačena srozumitelně – dějiny lorety ve třech fázích (barokní, německá romantická a 
obnovená česká se změnou významu – od sakrality spíše k výletnímu místu). Autorův jazyk je 
rovněž poměrně kultivovaný. Jako celek si tedy práce zaslouží být přijata. 
V rámci tohoto celkově kladného hodnocení je třeba ovšem vyslovit některé námitky. 
Především, není asi zcela vhodné mluvit o „filosofické analýze“, když jde v zásadě o 
interpretaci krajiny, která se obvykle (ne nutně) řadí pod kulturologii. I samo označení 
„existenciální význam“ je dle mého soudu zbytečně nadnesené.  
Další námitka se týká členění práce, respektive vzájemného poměru jejích částí. Úvodní 
partie, v nichž autor víceméně reprodukuje názory Norberga-Schulze a Heideggera a 
v podstatě nic nového k nim nepřidává, by mohla být kratší. Naopak pasáž o loretě, která je 
jádrem práce, mohla a měla být důkladnější. Zejména je škoda, že se autor, který je podle 
všeho dobře obeznámen se situací na soudobém Chebsku, omezil na citace z prací o loretě už 
vzniklých a doplnil je spíše svými úvahami (pasáž o tom, že se na loretu chodí jen na výlet), 
místo co by podnikl konkrétní výzkumy, jimiž by svoje úvahy podepřel. To by teprve bylo 
originálním přínosem práce. Mám na mysli ankety na místě, rešerši místního tisku, vývěsek 
na loretě (jsou-li), informací podávaných příslušným městským úřadem apod. V této podobě 
jde spíše o dojmy než o podložené soudy. 
Další poznámka se týká poznámek. Některé vysvětlující pokládám za zbytečné: Není snad 
nutno vysvětlovat, co je to Tridentský koncil, co jsou Sudety, co je to falc a podobně – to je 
informace snad užitečná pro autora samého, ale ne pro čtenáře bakalářské práce, jímž je 
v zásadě školitel a oponent. 
Poslední výtky se týká seznamu použité literatury. Citelně v něm chybí novější práce o 
krajině, zejména práce Jiřího Sádla a kolektivu Krajina a revoluce nebo práce Pavla Hájka. 
V těchto knihách je řada poznatků a postřehů, které by byly bývaly práci kolegy Tourka 
posunuly „o krok dál“. 
Ze všech těchto důvodů navrhuji hodnocení třicet bodů. 
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