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___________________________________________________________________________

_______ 

1. Heuristika (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku 

slovně formulovat hlavní výtky) 

1.1 Hodnocení použité literatury a pramenů  4 

1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání  4 

 

Práce je výrazně kompilační. Toto by jistě u bakalářské práce bylo akceptovatelné, nicméně 

nebyly využity ani zdroje běžně dostupné (chybí např. edice Fričovy práce Indiáni Jižní 

Ameriky z roku 1977, doplněná početnými editovanými prameny) a sekundární literatura byla 

zcela nedostatečně využita jako základna metodologická a interpretační. Naopak mnoho 

citovaných textů je zcela bezcenných (Oldřich Prefát z Vlkanova).  

Co bylo naprosto nezohledněno, je Fričova sebestylizace. Konstatování v jím psaných textech 

jsou brána bez dalších úvah jako „tvrdá fakta“, a totéž platí o tvrzení Fričových příbuzných – 

jeho editorů a propagátorů (Pavel a Yvonna Fričovi). Jestliže autor této bakalářské práce spíše 

bez zájmu odsunul stranou diplomovou práci Tomáše Hodače (podle vlastních slov jej 

zajímala „jen pro vytvoření kontextu práce“, s. 10), mohl se zde poučit, jak se provádí kritické 

hodnocení zdrojů a jak následně jejich skutečná analýza.  

___________________________________________________________________________ 

 

2. Řešení problému (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 
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2.1 Volba cíle práce odpovídá zadání 4 

2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně 2 

 

Bylo by jistě zajímavé pohlédnout na Friče v širším společenském kontextu. (Oslavných textů 

na tohoto cestovatele je k dispozici vícero, ale skutečnou  analýzu jeho názorů a působení 

nabídl v podstatě jen stručný exkurz v monografii Vladimíra Rozhoně a dále již zmíněná, 

vysoce kvalitní diplomová práce Tomáše Hodače.) Nicméně vlastní cíl je v této bakalářské 

práci velmi nejasně formulován: „Význam Fričových cest pro soudobou vědu a společnost“ 

(s. 5) Především není zřejmé, co je konkrétně míněno pod „společností“ (v celoevropském 

kontextu? v českých zemích? Vzhledem k tomu, že se dále zmiňuje i „vztah společnosti k 

indiánům a v neposlední řadě také geografickým objevům“ by mohla být míněna i společnost 

v latinskoamerických státech, kde Frič působil – to je ale na bakalářskou práci o rozsahu 

několika desítek stran nesplnitelný úkol, tím spíše, že autor v podstatě necituje cizojazyčné 

zdroje.) Dále se slibuje studium Fričova „přínosu etnografii, biologii“ – co se biologie týče, 

zde nic nepřekoná Crkalovu monografii, a předložená bakalářská práce v podstatě jen opakuje 

řečené; a ani o dobové úrovni etnologie se z předložené bakalářské práce mnoho nedovíme.  

Zajímavější by byla konkrétní otázka financování Fričových cest, ale té se autor 

v podstatě nevěnoval, respektive tak jako ve zbytku práce jen vybral z Fričových textů jeho 

vlastní vyjádření a seřadil je za sebe bez jakéhokoli kritického posouzení. Avizované srovnání 

s dalšími českými cestovateli je také v podstatě bezcenné. Několik náhodně shromážděných 

biografických dat k dalším cestovatelům je východiskem konstatování (nepodloženého jinak 

než vlastními Fričovými slovy), že Frič byl „velký etnograf, botanik ale zároveň i rebel, který 

se nechoval podle zavedených pořádků“ (s. 52). Toto přesvědčení ze strany kol Krále je ale 

v podstatě i východiskem celé bakalářské práce. Nedošlo tedy k analýze a posunu poznání, 

jen k zopakování úvodní premisy v závěru textu. Zato autor zaplnil velkou část předložené 

práce zcela banálním přehledem cest různých obyvatel českých zemí od středověku do 

různých částí světa (ne nutně do Jižní Ameriky) a na zbytku chronologicky seřadil příhody 

z cest Fričových. 

 

3. Hodnocení struktury práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 
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3.1 Je struktura práce logická 4 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

nelze 

hodnotit 

 

Vzhledem k tomu, že žádná metodologie nebyla použita (a v úvodu práce deklarována), nelze 

tento aspekt hodnotit. Práce je relativně přehledně strukturována na chronologickém principu, 

jednotlivé pasáže na sebe v zásadě navazují. Nicméně úvod věnovaný počátkům 

cestovatelství v českých zemích je nesmyslně obecný a rozsáhlý. Bylo zbytečné začínat sv. 

Vojtěchem a Markem Polem, stejně tak velmi povrchní a v zásadě zbytečný je úsek „Latinská 

Amerika na konci 19. století“, především pokud autora primárně zajímal vliv Friče na českou 

společnost (i když, jak bylo konstatováno výše, toto není z úvodu práce zcela zřejmé). Tato 

část má charakter spíše výpisků z četby než uvedení analýzy do kontextu, pokud ovšem – což 

je horší varianta – nešlo jen o to narychlo takovými výpisky zaplnit požadovaný rozsah stran 

bakalářské práce. Jako seznam anekdot vypsaných z vlastních Fričových textů působí i 

následná biografická kapitola; a také v dalším textu jsou zcela zbytečné odbočky naplněné 

fakty, které s hlavním výkladem vůbec nesouvisí. I přiložené fotografie mají jen roli 

ilustrační, nebyly využity jako materiál k analýze. 

___________________________________________________________________________ 

   

4. Hodnocení kvality textu práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

4.1 Analýza pramenů a literatury 4 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 3 

 

Již bylo konstatováno, že seznam relevantní použité literatury je nedostatečný (zatímco 

mnoho textů do seznamu zařazených je pro účely práce zcela k ničemu) a především že tato 

literatura byla nedostatečně exploatována. 

Citování z hlediska autorství není vždy přesné (např. Indiánská knížka – nenapsal ji 

Frič sám, jedná se o výbor z jeho textů, pořízený jeho rodinnými příslušníky a doplněných 

edicí textů jeho vnuka Ferreiry Friče). Zásadní je to, že se sice v poznámkovém aparátu 
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odkazuje na konkrétní tituly, ale jen výjimečně ne čísla stran, a celkově je citováno velmi 

ledabyle. Napříště bych také doporučovala model zkrácených citací. 

_________________________________________________________________________ 

 

5. Kvalita zpracování (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

5.1 Stylistika a pravopis 3 

5.2 Použitá terminologie 3 

 

Je zřejmé, že práce byla psána nebo přinejmenším dokončována narychlo. Nejen obsahuje 

řadu stylistických a pravopisných chyb (včetně chyb v názvech kapitol – „Fričovi cesty do 

zahraničí“, s. 21), ale z formulací a mnoha dílčích konstatování jasně vyplývá, že autor není 

s problematikou obeznámen do hloubky, což jej často vede k unáhleným, zkratkovitým 

konstatováním a k chybnému používání terminologie. Za všechny dvě drobnosti, které samy o 

sobě nejsou závažné, ale potvrzují, že autor skutečně nemá hlubší vhled do zvolené 

problematiky:  

s. 16: Josef Wünsch ani Josef Kořenský nebyli „profesionálními cestovateli“ (věnovali se 

učitelskému povolání).  

s. 21: „Česká stopa se rozmohla až po osamostatnění Československa v roce 1918. Do té doby 

bylo výjimkou a raritou, když se někdo do Ameriky podíval. Zřejmě nejznámějším Čechem v 

Americe byl Aleš Hrdlička.“ Nejen že se zde míchají USA a Jižní Amerika, nebo se zcela 

inkoherentně míchá do výkladu o Fričových cestách vědecké dílo amerického občana českého 

původu Aleše Hrdličky, ale jsou zcela opominuty desetitisíce chudších a stovky 

významnějších Čechů pobývajících na celém kontinentu, od podnikatelů, novinářů až po 

cestovatele (Čeněk Paclt, Enrique Stanko Vráz). Navíc si student protiřečí, protože na 

následujících stranách vyjmenovává (opět nekoherentně co do organizace výkladu) řadu 

Čechů v Jižní Americe, což jeho formulaci „výjimkou a raritou“ poněkud zpochybňuje. 

Text také často sklouzává ke klišé, navíc špatně formulovaným: jestliže se na s. 9 

konstatuje, že „Frič jako správný cestovatel zážitky a poznání ze svých cest sepsal v několika 

knihách,“ musíme se ptát, zda skutečně je znakem „správnosti“ cestovatele sepsání knih. 

___________________________________________________________________________ 
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6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

 

Obecné téma práce je zajímavé, nicméně již formulování výzkumné otázky bylo provedeno 

velmi ledabyle a následná realizace vytyčených cílů je naprosto nedostačující. Autor 

předložené bakalářské práce sice shromáždil část relevantní literatury a prokázal, že je ji 

schopen základním způsobem excerpovat, excerpované citovat a poskládat do souvislého 

textu, neprojevil ale ani kritické myšlení, ani schopnost dialogu se zvolenými prameny a 

sekundárními zdroji. Finální úprava práce a její revize pak byla provedena jen zběžně.  

 

Vzhledem ke všem těmto skutečnostem nedoporučuji předloženou bakalářskou práci Tomáše 

Krále k obhajobě. Naopak studentovi velmi doporučuji práci dopracovat a předložit znovu, 

neboť téma jako takové nabízí velký potenciál.      

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

  

___________________________________________________________________________ 

 

Navržená známka: neprospěl 

 

 

 

Datum:  19. 8. 2018      Podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 


