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Bc. Vojtěch Homolka si za cíl své diplomové práce stanovil analýzu „všedních“ 

aspektů cestování na Blízký východ na přelomu středověku a novověku, tedy v době, kdy jsou 

k dispozici již poměrně početné prameny k této problematice. Práci diplomant postavil 

především na dochovaných cestopisech českých, německých a židovských poutníků 

pocházejících ze šlechtického a měšťanského prostředí, vesměs laiků, do Svaté země  mezi 

lety 1470 a 1550, v době, kdy poutě již ztrácely ryze náboženský charakter. Získané 

informace porovnával s všedním životem soudobých šlechticů a měšťanů.  

Diplomovou práci rozčlenil Vojtěch Homolka do pěti kapitol. V první kapitole podal 

stručnou charakteristiku  vývoje Blízkého východu ve středověku. Ve druhé kapitole 

představil „cestovatele“, kteří byli předmětem jeho studia v diplomové práci, Martina 

Křivoústého, Jana Hasištejského z Lobkovic, Oldřicha Prefáta z Vlkanova, Fridricha III. 

Moudrého, Kryštofa Bavorského, Jindřicha ze Sedlitz, Arnolda z Harffu a několika Židů 

italského původu, kteří rovněž putovali na Blízký východ.   

Samostatnou kapitolu (3.) věnoval diplomant sociální struktuře poutníků, jejich 

motivaci k cestě a průběhu pouti. Společenské zařazení známých poutníků potvrzuje hypotézu 

o tom, že se na poutě do Palestiny vydávali především zámožní lidé, chudý měšťan je prý 

výjimkou. V této souvislosti by ovšem stálo za pozornost sledovat také podíl níže 

postavených lidí, kteří doprovázeli zámožné cestovatele (nelze si představit, že by Fridrich III. 

nebo Kryštof Bavorský, ale ani Jan Hasištejnský z Lobkovic cestovali sami. I neurozený 

doprovod potom, byť nezanechal písemné zprávy, zprostředkovával informace o územích, 

kudy poutníci procházeli, domácím zájemcům všech společenských vrstev.  

Těžiště práce představuje čtvrtá kapitola, Život na dalekých cestách, kde diplomant 

pojednává o stravování, hygieně, onemocněních a jejich léčbě, ubytování, programu pouti, 

nebezpečím na cestě, tedy kultuře všedního dne poutí. Diplomant následuje tyto aspekty 

pouze v průběhu poutí, ale srovnává je i s odpovídajícími soudobými poměry v českých 

zemích. Tato kapitola je tak pěknou sondou do kultury všedního dne pozdního středověku a 

raného novověku. Kapitola je dále doplněna analýzou pohledu poutníků na – především 

muslimské –  obyvatelstvo Předního východu.  



V poslední kapitole diplomant srovnává některé sledované prameny, a hlavně prožitky 

jejich autorů.  V Závěru jsou shrnuty a interpretovány výsledky práce, je podána 

charakteristika podmínek cestování a na cestě získaných poznatků, které byly potom 

předávány v domácích podmínkách.  

Práce je doplněna seznamy použitých pramenů a literatury k cestování v pozdním 

středověku a v raném novověku a obrazovou přílohou.  

Diplomová práce Vojtěcha Homolky představuje původní zpracování tématu založené 

na  originálních pramenech a zpracované s dobrou znalostí odborné literatury. V této 

souvislosti je nutno ocenit i upozornění na některé omyly uvedené v literatuře (Paraviciniho 

bibliografie).  Reprezentativní výběr pramenů diplomatovi umožnil nejen popsat jednotlivé 

cesty, ale formulovat také obecné závěry. Práce je nesporným přínosem pro poznání kultury 

všedního dne v pozdním středověku a v raném novověku.   

Z výše uvedeného vyplývá, že diplomovou práci Vojtěcha Homolky považuji za 

kvalitní práci, která svou odbornou i formální úrovní zcela vyhovuje požadavkům 

kladeným na diplomové práce. Lze ji tedy odpovědně doporučit k obhajobě. Práci 

navrhuji hodnotit stupněm „výborně“.   

 

V Praze, 20. května 2011.  

 

 

Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. 


