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Posudek vedoucí práce 

Paní Barbora Zelená si zvolila velmi zajímavé a současně i velmi obtížné téma 

bakalářské práce - pojetí pojmu přítele a nepřítele v raném novověku, které se pokusila 

zpracovat jak v širší a obecnější rovině pokrývající celou raně novověkou společnost, tak 

ukázat na mikrohistorické případové studii vnímání přítele a nepřítele a pohledu na druhého 

v době válek o rakouské dědictví v roce 1741/42 a 1744 na základě deníků Františka Václava 

Felíře. Paní autorka patří mezi úspěšné a nadané studenty naší fakulty, kteří mají na to, aby 

jejich výsledky byly vynikající. Nicméně osobní a pracovní vytíženost paní Zelené v poslední 

době bohužel značně ovlivnila dokončení její bakalářské práce, zvláště její redakční část. 

Práce, ač inspirativně promýšlená a započatá, působí ve svém finálním znění, i po „technické“ 

stránce, nedotaženě, rozpracovaně. Paní kolegyni Zelené jsem navrhla, aby studii dokončila a 

odevzdala až v dalším možném termínu pro odevzdání bakalářské práce v dokonalejší a 

propracovanější podobě, kdy, jak se domnívám, by její bakalářská práce mohla aspirovat na 

hodnocení výbornou, nicméně z mnoha důvodů to pro autorku nebylo akceptovatelné. 

Práce je rozdělena na tři části, úvod a teoretickou a empirickou část. Úvodní pasáže 

představující problematiku a rozebíraný pramen jsou nedostatečně rozvedeny, deníky Felíře 

představeny jen zběžně, bez detailnější charakteristiky a kritiky pramene a rozboru edice. 

Zcela zde chybí kritické zhodnocení dosavadní odborné literatury k dané problematice a 

osvětlení autorčina postupu a metod ve zpracování a představení problematiky. Na tomto 

místě bych rovněž zmínila, že autorka z nedostatku času poměrně zanedbala odkazy na 

literaturu, kterých by si text zasloužil více. Rovněž bych doporučila raději užívat odkazy pod 

čarou, než v textu v závorce, ale to je samozřejmě jen připomínka, nikoliv výtka.  

Na teoretické části je rovněž patrný nedostatek času při dokončování práce. Autorka 

zde představuje problematiku přátelství a nepřítele z různých aspektů a v různých 

společenských kontextech. Mnoho postřehů a myšlenek je zde velmi dobrých, zvláště se mi 

líbí zmínění otázky cti nebo dokládání dobových stereotypů charakteristik nepřítele textem 

Felířových deníků. Je vidět, že autorka získala poměrně rozsáhlý přehled o problematice 

přátelství v raném novověku a kladla si hodně zajímavých otázek, nicméně nedostatek času 

způsobil, že se snaží říci vše najednou a rychle, což vede ke zkratkovitosti a zmatečnému 

vyznění. K některým tématům, například tématu cti, existuje rozsáhlejší nová literatura, 

kterou autorce doporučuji při další práci dostudovat, rovněž bych uvítala alespoň kratší 

podkapitolku věnující se pojmu přítel a nepřítel v dobových slovnících a encyklopediích, 

umožňujících přes výklad pojmu lépe proniknout do dobové mentality a myšlení. 

Ale abych jen nekritizovala, neboť kritizuje se jednoduše, ale dát dohromady téma a 

zpracovat o něm práci je těžké a v každém případě vyžaduje hodně energie, nadšení i pochyb, 

pádů a emocí. Empirická část studie paní Zelené je poměrně povedená a dává tušit, že při 

větší časové rezervě a tudíž pečlivějším zpracování by mohla být znamenitá. Paní Zelená se 



zde na základě Felířových deníků podrobně věnuje autorovu pohledu na nepřátelská, 

francouzská a pruská, i rádoby přátelská lotrinsko-habsburská vojska, změnám v pohledu na 

druhého, každodennímu životu v obsazené Praze, strachu a nutnosti nějak se s danou 

dramatickou situací vypořádat. Nejen strachu z nepřítele a z toho, co přijde, ale i obav 

z vlastního vyjadřování se v denících k aktuální politické situaci, autocenzuře, „převlékání 

kabátů“ v okamžiku blížícího se vítězství Marie Terezie. Autorka dokládá svůj výklad mnoha 

citacemi z pramene, které neparafrázuje, ale rozebírá. Mezi zdařilé patří podkapitola, v níž se 

paní Zelená věnuje rozboru Felířova slovníku a pojmů spojených s postavou nepřítele. Tuto 

část velmi chválím a věřím, že v dalším studiu a v diplomové práci se paní Zelená k tématu 

podrobněji vrátí, dopracuje ho a rozvede. 

Bakalářská práce paní Barbory Zelené je sice nešťastně poznamenána nedostatkem 

času pro její dokončení, nicméně i tak přináší mnoho zajímavých a nových podnětů a 

poznatků k dalšímu zamyšlení a studiu a proto ji i přes některé výše uvedené výtky 

k obhajobě doporučuji a hodnotím známkou dobře (3). 
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