
Oponentský posudek diplomové práce: 

Božena Radiměřská, Evropa" na východ od Rýna" na mentální mapě anglicky píšícího 

cestovatele sedmnáctého století (ÚSD FF UK, Praha 2007) 

Ve své diplomové práci se Božena Radiměřská zaměřila na problematiku symbolických 

hranic v rámci evropského prostoru - na problematiku diskurzívního "vymýšlení" kulturních 

celků v období raného novověku. Konkrétně se pak soustředila na obraz "východní Evropy" 

(ohraničené, s jistou rezervou, řekami Rýn, Dněpr, Pád a Baltickým mořem) v textech tří 

britských cestovatelů sedmnáctého století - Williama Lithgowa, Roberta Bargrava a Edwarda 

Browna. Snažila se tak na omezeném okruhu pramenů ověřit - nebo případně revidovat - tezi 

datující počátek "vymýšlení" východní Evropy osmnáctým stoletím a připisující tento 

intelektuální konstrukt osvícenským autorům (viz Larry Wolff, lnventing Eastern Europe, 

Stanford 1994). 

Východiskem se diplomantce stala obšírná úvaha o charakteru cestopisu jako 

literárního žámu i jako specifického typu pramene, jenž tíhne zároveň k faktu a fikci a 

vypovídá stejně tak o názorech autora jako o popisovaném regionu; a následně také o 

konceptu "mentální mapy", tedy představy o výseku fyzického světa vytvořené bez 

bezprostřední smyslové zkušenosti na základě informací z doslechu. Poté položila trojici 

zvolených cestopisů (respektive sekvenci opakovaných vydání dvou z těchto cestopisů) 

několik otázek, směřujících k vytyčení symbolických hranic "neznámé" čili "východní" 

Evropy - otázek vztahujících se ke specifikám jazyka, vzdělání, charakteru obyvatelstva, 

stavu měst a celkové úrovni "civilizace" (nebo spíše jejího nedostatku, tedy "barbarství"). 

Doplňkem k této v zásadě kvalitativní analýze se stala detailní frekvenční jazyková 

analýza výseku z jednoho pramene (popisu cesty Edwarda Browna z Norwich do Vídně). 

Ostatní texty v dané chvíli nebylo možné tímto způsobem zpracovat. Je otázkou, nakolik byla 

tato dílčí aplikace zcela odlišné metodologie přínosem a jakou měl její izolovaný výsledek 

vypovídací hodnotu (což ostatně uznává i Radiměřská, když výsledky své "asymetrické 

sondy" označuje za pouze "ilustrativní", s. 82). V každém případě se ale projevila 

diplomantčina snahu o co nejdůkladnější zpracování zvolených textů i její očividný zájem o 

problematiku. 

Výsledky jejího tázání se zdají potvrzovat Wolffovy teorie - dichotomie 

civilizace/barbarství se v textech sedmnáctého století neobjevuje, důraz je kladen na rozpory 



náboženské (ať již kontrast katolictví/protestantismus, nebo křesťanství/islám). Celkově se 

pak mentální mapy jednotlivých cestovatelů, tak jak vycházejí z diplomantčiny analýzy, 

poměrně zásadně odlišují - rozhodně nebylo možné identifikovat homogenní ideu "východní 

Evropy". Sympatické je, že Radiměřská neváhala přiznat, že zvolený vzorek pramenů 

neumožňuje dospět k jednoznačným závěrů; že se nepokusila dosáhnout výsledku zdánlivě 

"velkolepějšího" za cenu násilného přizpůsobení pramenných výpovědí nebo rozšíření (a tedy 

rozmělnění) okruhu pramenů. Je také třeba vyzdvihnout kultivovaný jazyk a styl, jímž je tato 

diplomová práce psána, i její široké teoretické zakotvení. Jestliže diplomantka dokázala téma 

svého výzkumu realisticky limitovat, ukázala zároveň na možnosti jeho dalšího rozvíjení. 

Doufejme, že ve vytyčeném směru bude pokračovat - například ve formě disertační práce. 

Diplomová práce Boženy Radiměřské splnila požadavky na samostatnou, na vlastním 

výzkumu založenou studii, která přinesla konkrétní a pro další bádání využitelné výsledky. 

Navrhuji její hodnocení známkou výborně. 
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Praha, 15. května 2007 Mgr. Markéta Křížová, Ph.D. 
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