
Posudek diplomové práee 

Božena Radiměfsk.á: Evropa "na východ od Kýna" na mentální mapě anglicky 
píšícího cestovatele sedmnáctého století, Praha: UK FF 2007, 132 s .. 

Problém vnímání okolrúho světa, vytváření představ o svých sousedech i o kulturácl:. 
v:l.dálených patří mezi témata intenzivně :l.koumaná současnými společenskými vědami. 
Historiografie ro:r.šiřuje tázáni sociologů. psychologů a antropologů o historickou dimenzi. 
Historik se zajímá, jak se vyvíjelo a proměňovalo vnimání světa v různých společnostech, 
v různých obdobích, pod vlivem specHi.ckých okolností, zda bylo utvářeno kolektivně či 
výraznými osobnosti. Boženka Radiměřská se nechala inspirovat touto diskusí, zejména tou, 
jíž vyvolaly prlk~e Edwarda Saida (Orientruism) a Larryho Wolffa ([nventing f<:astem Europe) 
a rozhodla se prověřit jejich teze a zkoumat utváření představ o sociálním, historickém a 
kulturním prostoru na základě cestovatelské literatury. Svůj korpus analyzovaných textů 
sestavila z produkce anglicky píšících autoru. 

Mobilita, cestováni (za prací, za poznánbn, jako ~'tatus symbol) je typickým rysem, symbolem 
či ideálem vznikající moderní společnosti vopozici k ideálu stability (P. Ha7.aro). Ze 
záležitosti týkající se jednotHvctl či malých skupin obyvatelstva se v moderní době stane jev 
masový. který současnou společnost identifikuje, či mUže sloužit jako kritérium pro její 
typologi:r.aci (Z.Hauman, M. Petrusek). Cestování umožňuje zú.čn.~tněným sbírat zku.~enosti. 
ale jeho cílem je také zkušenosti zaznamenat pro dobrou paměť a předávat. Literatura, která 
vznikla jednak jako návod, pruprJ.va pro cestovatele jak cestovat, ale i jako výsledek 
cestování (různé typy cestopisných relací, deníky, zprávy, cestopisy) představovala specifický 
žánr s určitými ve své době známými pravidly.. Cestova-tdská literatura však nezů:sMa 
uzavřená do určité jedné stabilizované formy" měla mnoho podob a v průběhu doby se 
vyvíjela. (A. Maezak, P. Burke, ad.) 

Diplomantka analyzuje texty z počátku tohoto proct,"Su, hledá odpověď na otázku jak se 
formovaly představy o těch částech Evropy, které byly mnohem později v politickém a 
akademickém diskursu označeny jako Evropa střední, výcbodně··sti,ooni, nebo i východnL 
Oblast o níž se bude zajímat si vymezila geograficky, jako prostor mezi Rýnem na západě, 
Dněprem na východě, I)oo.crn a osmanskou hmnicí na jihu a Baltem na severu. 
Nepojmenovává oblast svého zájmu záměrně, protože bledá jak tuto oblast pojmenovávali, 
vnímali, charakterizovali a klasifikovali cestovatelé v 17, století, tj. předchůdci osvícenských 
vzdělanců, kteří jsou, s určitou nadsázkou, podle Larryho Wolffa zodpovědní za vytvoření 
představo východni Evropě jako té ,jiné'". 

Autorka se rozhodla pro anglicky psané cestopisy proto, ž~ ostrovní společnost vydatně 
zásobovala kontinentální Evropu návštěvníky a po:r..orovateli. Pro pozorovatele z britských 
ostrovů začínala zku.~nost vnímaná jako setkání s jinakostí již přistáním na kontinentu, 
autorka tudíž předpoklád~ že byli citlivější k rozmanitosti kontinentální spolcčfK)sti, 
respektive k jinakosti. Z mnoha možnosti si autorka zvolila pro analýzu obsahu obrazu tři 
texty autoru, kteří cestovali napříč budoucí široce pojatou střední Evropou,jejichž autoři měli 
odlišné vzděláni. motivaci k cestě. :r.ájmy, způsob cestování a následně 7.anechali odlišně 
koncipované cestopisy. Lékař s vědeckými zájmy - Edward Brown a dobrodruh WiUiam 
Lithgow napsali velmi úspěšné; mnohokrát vydané a přelož.ené cestopisy. Kupec Robert 
Bargrave po sobě zanechal autentický osobní cestovní deník, nedotčený dalšími zásahy. 
Brown a Bargrave byli Angličané, zatímco Lithgow byl Skot. 



Autorka rozdělila svoji práci do tři velkých kapitol. z nichž první dvě jsou teoretické. kapitola 
třetí obsahuje vlastní analýzu. Velmi oceňuji její dUslednou práci s pojmy, s koncepty. 
Věnovala se pozorně definici zkoumaného problému, vyme:t.ení objektu analýzy jak z pohledu 
historika, literárního historika i geografa. Vztažení cestopisných textů k teorii cestování a 
k dobové teorii tfidění vědomostí bylo rovněž velmi užitečným uvedením do problematiky. 
Ve druhé úvodní kapitole se zamýšlí nad konceptem mentálního mapování, nechává se 
luspirovat Vi··Fu Tuanem a v diskusi s Larry Wolffem II na základě jeho analýzy, fonnuluje 
čtyři kritéria pro vymezení symbolických hranic: (l) vnimáni či objevování neznámého, 
neobjeveného; (2) jazyková jinakost, resp. homogemmst prostoru; (3) ~yz.ické, povahové či 
rasové znaky; (4) znaky zaostalosti spojované se ~1>inou, nepořádkem a chudobou. Posléze 
přidává (5) kritérium vzdělanosti; (6) charakteru osídleni --tj. typu měst a (7) hranice mezi 
civilizovaností a barbarstvím. Ve třetí kapitole potom analyzuje vybrané texty optikou těchto 
sedmi symboHckých hranic. Autorku. především ukazuje, že budoucí východní Evropa 
nepatřila v sedmnáctém století mezi nejoblibenější destinare ostrovních cestovatelů, ani mezi 
vyhledávaná témata anglických čtenářt1. Poukazuje na pohyblivost hranice nepoznaných částí 
Evropy u jednotlivých cestovatelů., na individualizované vnímáni jazykové odlišnosti. 
Objevuje~ že hranice vzdělanosti se vztahuje k. výskytu .instituci jako jsou univenity a 
knihovny, nikoliv k vzdělanecké obci. Také hranice výstavných měst je poměrně dost 
individualizovaná, ukazuje se, že cestovatelé sami byli již natolik kultivovaní, že vyjadřovali 
svůj obdiv, ale své negativní pocity a zklamání si ve větší míře nechávali pro sebe. Tím se 
dostáváme k té nejhledanější hranici mezi civilizovaností a barbarstvím. Jak ukazuje analýza 
civility, civil!, civilized byl užívané v dobovém kontextu pro uhlazené mravy. Jestliže 
srovnáváme se 7.ávěry Larryho WoUTa, jenž dichotomii barbarism a civilizaUorl přiřadil ke 
konceptovému aparátu osmnáctého století, uvědomujeme si s autorkou a potvrzujeme 
proměnu obsahu těchto pojmů. 

Tři vybrané cestopisné texty autorka podrobila vnit.fuimu obsahovému rozboru, srovnala je 
mezi sebou. Oporoují byly předchozí dvě teoretické kapitoly, včetně s pohledem do 
tt.'Oretických názoru na cestování z anglického prostředí. Závěrem diplomantka pouká7ala na 
mnohočetnost zkušenosti, různou propravu a přístup cestovatelů a v dUsledku toho i 
mnohočetnost mentálních map. Materiál je nicméně velmi podnětný a vybízí k rozšíření 
materiálu jak po časové ose, tak i o cestopisy jiné regionální provenience, které by umožnily 
jemnější odlišení regionálních typů mentálních map. V tomto případě mentálních map 
anglických od francouzských, italských, německých, uherských a jiných. 

Závěrem je třeba zdůraznit, že ačkoliv analyzované texty jsou vesmčs přístupné 
v digitaliz.ované podobě, studijní pobyt na Univerzitě Northumbria v Newcastleu v rámci 
výměnných pobytů programu Erasmus, autorce umožnil ro:l,,~fřit a prohloubit její teoretickou 
prupravu a seznámit se ve větší míře s nejnovější britskou produkcí a jistě přispěl ke kvalitě 
této diplomové práce. 

Diplomová práce Boženy Radiměřské má všechny náležitosti. Autorka velmi zřetelně 
fonnulovala problém a otázky, vymezila prameny. Ukázala, že si umí poradit s analýzou a 
interpretaci historiografie a pramenů. Práce je navíc napsána sličně, srozumitelně a pečlivě 
editovaná. Diplomantka pracovala samostatně a se zaujetím pro zkoumanou problematiku. 
Velmi ráda tuto práci doporučuji k obhajobě. 

Diplomovou práci hodnotím jako ............... . 

. Doc. PhDr. LUĎa Klusáková, CSC 25.5.2007 
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