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Lucie Jílková si zvolila relativně nové téma, které bylo v dosavadní historiografické 
literatuře zpracováváno spíše na okraji, i když v posledních letech se tématem kontroly 
cizinců ve 2. pol. 18. a 1. pol. 19. stol. (především se zaměřením na Moravu) zevrubně 
zabývala např. brněnská historička Z. Stoklásková. Také lázeňskému prostředí je dnes 
věnována o něco zvýšená pozornost než dříve. Před autorkou tak stál poměrně nesnadný úkol, 
který komplikovala i značná fragmentárnost stávající sekundární literatury a dosavadních 
poznatků o daném tématu a prostředí. 

Problematika, do níž se kolegyně Jílková pustila, je navíc poměrně náročná časově i 
organizačně: kromě solidních jazykových znalostí (dobová němčina, francouzština) 
přepokládá také minuciozní práci s paleograficky značně obtížnými archivními prameny, 
dosud v podstatě zcela neprobádanými, kam patřily především fondy Prezidia gubernia NA 
Praha, fondy AM Karlovy Vary, fondy SOkA Teplice. (Ačkoli se autorka zabývá činností 
policejního úřadu, je škoda, že se neseznámila se samotnými fondy policejního ředitelství 
v Praze uloženými v Národním archivu, kde m. j. existují přímo dokumenty věnované dozoru 
nad lázeňskými hosty.) 

Za hlavní přínos práce lze považovat právě tuto novost tématu i pramenů, z nichž 
většinu zde autorka cituje vůbec poprvé. Cenná je také její snaha o jejich organizační a 
rámcové uchopení, i když právě zde bych měla asi nejzásadnější připomínky. 

Především, autorka se snaží konceptuálně zasadit téma do teorií disciplinace dle 
Michela Foucaulta, jemuž také věnuje poměrně rozsáhlou část úvodu; tato volba však není 
příliš zdůvodněna (proč autorka nevolila např. disciplinační teorie užívané v německé 
historiografii 50.-70. let?) a není ani zcela jasné, jak se toto teoretické východisko promítlo 
reálně do způsobu zpracování pramenů a tématu v dalších kapitolách, které jsou spíše 
deskriptivního charakteru. I když je taková popisnost jistě zcela nezbytná při charakterizování 
dosud "neznámých" a poprvé citovaných pramenů, přesto zde postrádáme nějaké obecnější 
interpretace a dílčí závěry, které autorka z uvedených jednotlivých případů mohla vyvodit. 
Mezi kapitolami často schází nějaké logické propojení či zobecnění. 

V celkové "tektonice" textu je také patrná určitá roztříštěnost či disproporčnost: 

témata, o kterých ví autorka "více", jsou podstatně šířeji pojednána než jiná (Bylo například 
třeba vytvářet miniaturní kapitolky o necelých 1-2 stranách? A opravdu je tak zásadním 
tématem pro pochopení studované problematiky např. otázka zakázaných her, nebo se autorka 
jen nechala unést kouzlem nalezených pramenů?). 

Také celkový závěr je určitým zklamáním: z velké části přináší již známé skutečnosti 
(viz např. uváděné práce Z. Stokláskové) týkající se zacházení s cizinci. Nejzávažnější část 
závěru věnovaná dozorem nad hosty v lázních - která by měla být jeho těžištěm - je 
disproporčně stručná a její vývody nepříliš překvapivé: že v rámci "cizinců" představovali 
lázeňští hosté výjimky, s nimiž se zacházelo benevolentněji, to bylo autorce také známo již 



před započetím práce. Ač tento autorčin závěr obsahuje i zajímavé postřehy, tyto nejsou 
bohužel rozvedeny ani lépe podloženy. (Ví autorka sama, co vlastně přinesla nového? .. ) 

V některých dobových reáliích se autorka dopustila určitých nepřesností: například 
"císařsko-královský ministr působící na dvoře cizího vládce" je doslovný překlad dobového 
termínu pro (vel)vyslance; - Francie a Rakousko nebyly ve válečném stavu od září, ale již od 
dubna 1792 (s. 79); známý policejní ministr ve Vídni nebyl Saurer, nýbrž Saurau (s. 89); 
český gubernátor byl RottenhaN, nikoli RottenhaM (s. 45) a hraběnka RottenhaNová (nikoli 
RottenhaMová) byla navíc zjevně ,její" a nikoli ,jeho" Excellence (s. 98); bitva se na jaře 
1794 konala u FleurUs, nikoli u Fleures (s. 96) ap. 

Problém představuje také překlad pojmu "NiederUinder" v pramenech, který autorka 
běžně překládá jako "Holanďané": uprchlíci, o nichž autorka hovoří, však pocházeli většinou 
z Nizozemí jižního/rakouského, které nelze v žádném případě označovat za "Holandsko"; v 
"nejistých" případech by bylo snad lepší užít pro obyvatele této země "neutrálnějšího" 
termínu Nizozemec. Skutečnost, že jde o oblast, která se od habsburské říše snažila odtrhnout 
po povstání, které začalo roku 1787, možná také vysvětluje vlnu emigrace ze země okupované 
Francouzi (velká část emigrantů totiž tvořila kdysi součást habsburské správy a úřednictva). 
Není také jasné, proč se autorka v závěru tak diví, že byli i oni na území dědičných zemí 
perzekvováni? Stejně jako francouzští emigranti - kteří nebyli o nic více stoupenci 
revolučního režimu a přesto se nedočkali nijak vstřícného jednání - s sebou nesli zkušenost a 
informace, před nimiž bylo třeba obyvatelstvo habsburské monarchie "ochraňovat". 

Drobná poznámka - při informacích o markýzi de Bombelles jako lázeňském hostu (s. 
83-84) možná stálo také za to zmínit, že tento bývalý královský vyslanec žádal o azyl na 
Moravě a bylo mu dovoleno usadit se na zámku v Ivanovicích (Z. Stoklásková, Cizincem na 
Moravě, s. 177), což trochu lépe osvětluje podmínky jeho pobytu na našem území. 

Další výtky jsou spíše formálního charakteru: 
Při citování zdrojů, zejména v souhrnném soupisu použité literatury, lze konstatovat 

nedostatky zcela "pro seminární" povahy: např. články je třeba uvádět i s celým stránkovým 
rozsahem; je také otázkou, proč ve svém soupisu použitých materiálů řadí autorka dobové 
tisky pod "sekundární literaturu", když obvyklý historiografický úzus užívá kategorii "tištěné 
prameny"; u některých titulů navíc zcela schází celá citace (Interpretace Francouzské 
revoluce - bez vročení a místa vydání; Post tenebras /spero lucem/), titul Stoklásková -
Cizinec je citován v seznamu duplicitně, navíc je u něj uvedeno chybné vročení (2004 místo 
2008). 

Domnívám se také, že by bylo vhodné užívat české ekvivalenty geografických názvů 
tam, kde běžně existují (Trevír, Řezno místo Trier, Regensburg), tím spíš, že autorka jinak 
uvádí české verze (Lutych). 

O určité nedbalosti či spěchu, v němž práce vznikala, svědčí například to, že citace 
jsou často uváděny bez stránek, nezřídka se objevují také překlepy a nedostatky v interpunkci 
(užívání čárek). autorka má také problémy s vyjadřováním záporu (1 dohled nad hosty nemohl 
být dostačující místo ANI dohled - s. 72; ... byl... pobyt nepovolen - s. 99; Nesměli 

obtěžovat.... jak na ulici, tak i v domech lani - ani/, s. 51, ... ), přivlastňovacích zájmen (" ... 
předkládat legitimace s informacemi o SVÉ vlasti" (nikoli "o jejich vlasti" - s. 97) a 
vyjadřování plurálu (přicházejí místo přichází, smějí místo smí - obojí s. 34) či vztažných 
zájmen (úřad, jež místo JENŽ - s. 45). Zjevně spíše z nepozornosti se objeví i hrubky 
(úřady .... používalI - s. 9). Text také hyzdí další zbytečné drobnosti (proč je v názvu jednou 
uvedeno "stoL" a po druhé "století"?) a překlepy, které se opakují (např. v zásadní citaci 
Nařízení královského českého Gubernyum; u tohoto pramene navíc schází přesné datum), ale 
také hovorové výrazy (opakovaně "nechaly" se najít skulinky ... místo "daly" - s. 29, 31; ... ; 



dostat Belgii "na kolena" - s. 96; "tří" dnů místo "třech" dnů - s. 100 ap.) Objevují se také 
jaksi nedokončené nebo nelogické věty (s. 12, 1. řádka 3. odst., s. 41, 2. ř. 2. odst., s. 50, 1. ř. 
3. odst., s. 108, posled. 2 řádky) ... 

Další drobnosti j sou možná více diskutabilní (cizí ženská jména zakončená souhláskou 
stále ještě podle pravidel přibírají koncovku "ová"; poznámky - zejména uprostřed citací - se 
obvykle oddělují hranatou, nikoli kulatou závorkou ap.; možná bych doporučovala také 
oddělit speciální termíny přejaté z dobového jazyka, resp. vůbec z němčiny ap. (Kurlist, 
Marschroute, Meldungsprotokol, Specification, šprůdlbuch, officír, případně i názvy 
dobových publikací), od ostatního textu bud' uvozovkami nebo kurzívou.) 

Tyto nedostatky - nebo přinejmenším jejich velká část - mohly být odstraněny nebo 
marginalizovány, kdyby práce nevznikala poněkud ,,na poslední chvíli" a možná kdyby byla 
v době svého vzniku konzultována se školitelkou, k čemuž bohužel z uvedeného časového 
důvodu nedošlo. 

Přes všechny uvedené výtky se domnívám, že Bc. Lucie Jílková dostála nárokům 
kladeným na diplomovou práci, osvědčila schopnost samostatně formulovat problém a 
zpracovat primární prameny i zacházet se sekundární literaturou. 
Její práci doporučuji k obhajobě. 

Praha, 5. září 2010 

Doc. Daniela Tinková, PhD. 
Ústav českých dějin FFUK 


