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Vojtěch Homolka se v diplomovém úkolu rozhodl navázat na svůj bakalářský výzkum 

literárního zobrazení  každodenního života ve spisech českých poutníků 15. až 16. století, 
putujících na Blízký východ, a rozšířit svoje studium o osoby německého a italského židovského 
původu, což mu zároveň nabídlo možnost konfrontace jejich prožitků i způsobu jejich písemného 
zpracování.  Na svůj úkol se velmi pečlivě připravoval nejen studiem rozsáhlého pramenného 
materiálu a historiografických titulů, ale také během ročního studijního pobytu na Freie 
Universität v Berlíně, kde získal možnost konzultovat vybranou problematiku s tamními odborníky.  

 
V úvodu své práce autor seznamuje s cíli, které sledoval, a zamýšlí se nad otázkou, jaké 

informace lze získat na základě analýzy poutnických cestopisů.  V první  kapitole nastiňuje 
politicko-geografickou situaci na Blízkém východě od počátku arabské expanze až do přelomu 15. 
a 16. století, kdy sem přišli jím sledovaní poutníci. Následují medailonky jednotlivých osobností 
poutníků - literátů.  Vlastní jádro  práce tvoří kapitoly 3 a 4, v nichž se zabývá sociální strukturou 
poutníků, jejich motivací a značně detailně každodenním životem, programem poutí, 
zabezpečením běžných životních potřeb jejich účastníků, sleduje, s čím se během cesty do 
Jeruzaléma potkávali a jak nahlíželi na realitu cizího prostředí a jeho obyvatele. Práci uzavírá 
kapitola 5, v níž srovnává  osobní zkušenosti českého poutníka Jana Hasištejnského a jeho 
německého protějšku Heinricha von Zedlitz. 

 
Homolkova práce má po všech stránkách velmi solidní úroveň a lze jí vytknout jen 

minimum. Je dobře obsahově strukturovaná i odborně zpracovaná, napsaná čtivým a 
srozumitelným jazykem, prostá gramatických chyb, což není v dnešní době samozřejmostí. Autor 
zná sledované téma do nejmenšího detailu,  dobře  pracuje s prameny i využívá  odborné 
literatury. Vytkla bych mu snad  pouze to, že mohl komparovat více než jen dva poutnické 
cestopisy, a vytěžit tak další zajímavé poznatky. Další poznámka je už jen doporučením, pokud by 
se danou problematikou zabýval i nadále:  Homolka se jako historik pevně drží získaných 
informací. Domnívám se však, že právě jeho téma by sneslo při svém zpracování jistou dávku 
uvolněnosti až obrazotvornosti, a umožnilo by mu tak nabídnout zájemcům další zajímavé 
hypotézy. 

 
Práce Vojtěcha Homolky představuje zdařilý příspěvek k dějinám každodenního života 

poutníků do Svaté země na přelomu starého a nového věku.  Vzhledem  k  uvedeným   
skutečnostem ji doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat jako  ……………………...........…………………… 
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