Posudek na

bakalářskou

práci

Vojtěcha

Bažanta, Obraz francouzských a burgundských

zemí očima pozdně středověkého českého cestovatele, Ústav českých dějin FF UK, Praha
2010.

Vojtěch

Bažant

připravoval

tuto

bakalářskou

práci za mého vedení v

česko

francouzském historickém semináN Ústavu českých dějin, do jejíhož rámce zapadá jak
tématem,

tak charakterem zvolených

pramenů

francouzskými a belgickými medievisty,
ukotvení v

českých

kteří

i možností využívat konzultací s předními
pravidelně dojíždějí. Při

za studenty

pramenech (Deník Panoše Jaroslava o

cestě

poselstva

Jiřího

z

pevném

Poděbrad

k francouzskému králi Ludvíkovi XI. a podstatně známější cestopis Václava Šaška z Bířkova,
jehož

česky

psaný originál je dnes ztracen) se pokouší s využitím metod

medievistiky a

nejnovější

současné

evropské

literatury o samostatný pohled na texty, jejichž zkoumání má,

zvláště v případě Šaškova vyprávění, v naší historiografii již dlouhou tradici.
Bakalářská
snadněji,

práce

Vojtěcha

že autor mi dával

Bažanta se mi jako jejímu vedoucímu hodnotí o to

postupně

její

části číst, ochotně vstřebával průběžné

ohled na všechna faktografická a metodologická
dalších

odborníků.

doporučení

Výsledný text díky dlouhodobému studiu

prameny, respektuje jejich žánrovou specifiku a pokoušÍ se o
před

historika

jak moje, tak

stavějí. Vojtěch

Bažant si

připravil

řešení

citlivě

a

problémů,

jež

půdu obecnějším

úvodem do problematiky, nazvaným Poznámky k otázce cestování v pozdním
dobov.vm souvislostem. Prokázal v něm výbornou znalost

konzultantů

využívá literární

osobitých

pro vlastní analýzy

rady a vzal

středověku

základní literatury k tématu

schopnost samostatného a kritického uvažování nad dosavadními výsledky historiografie.

a

Jádrem práce je analýza pohledu na "druhé" v obou pramenech, se

I

I

paralel,

společných bodů

zahraniční

hodnotit ji

závěrů.

I zde

tvůrčí přístup

literatury,

myšlenek a

rozdílů.

a

Jeho

Vojtěch

zdůrazněním

Bažant prokázal široké znalosti

české

k pramenům a schopnost samostatného fonnulování

bakalářskou

práci proto rád

doporučuji

k

obhajobě

a navrhuji

stupněm výborně.
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