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Praze. tak v Aachen. V oddílu o poutníku není dostatečně zdůrazněn předěl náboženského 

Ignáce z Loyoly nazvaný přímo Poutník). Dále 

diplomové práce 

----.. --

Helena Šlemrová: Cesta - poutní cesta očima ateisty 
Posudek 

Diplomová práce Heleny Šlemrové chápe cestu a poutní cestu především v jejím ducho\ním 
rozměru, navzdory možná (pro někoho) trochu provokativnímu názvu a naopak velmi 
poctivému konstatování v záhlaví - "Jelikož nevyznávám ld"esťanskou víru, je mL'lj pohled na 
danou problematiku tohoto oproštěn." 
Proto jsme se shodli s vedoucím práce i s diplomantkou, že je pochopitelné. že mé pi'ípadné 
kritické připomínky se nebudou t)'kat otázek uměleckohistorických, neboť tímto směrem 
nebyl diplomový' úkol směrován. 
Diplomantka si \'ybírá 
z Prahy do Hájku, františkánského kláštera s jednou z nejstarších českých loret. Zde mi 
navzdory tomu. co bylo r-ečeno výše, poněkud chybí užší propojení s dalšími poutními místy. 
které leží "ph Cestě" - s pražskou Loretou (popř. i "horou Sion" Strahovem), Břevnovem a 
poutním místem na Bílé Hoře. 
Vlastnímu popisu cesty do Hájku pf'edchází hluboce založená a fundovaná kulturně-historická 
(nikoliv uměleckohistorická) úvodní část. pťakticky stejné délky jako vlastní popis cesty do 
Hájku (44 stran textu s obrazovým doprovodem vloženým po straně, a text tedy 
nepřerušujícím). Nahlédá fenomén pouti. poutní cesty a poutníka z nejrúznějších aspektu. Pf'i 
takto široce založené koncepci se pochopitelně dá některým oddílúm vytknout jistá 
disproporčnost vL'lči jiný·m. Vynikajícím a vskutku objevným je exkurs o fenoménu barokní 
krajiny. exaktně popisující její formování z hlediska agrárního místo otřelých "dojmologií", v 
těchto prípadech běžn)'ch. Cenné je rovněž obsáhlé a úplné citování dobový'ch pramenlt. které 
rovněž v podobně zaměf'ených pracích neb)'vá \. této k\alitě zvykem. pf'esvědčivé je též 
zakončení oddílu o poutníkovi připomínkou Skálovy pouti do Benátek. Též obrazový 
doprovod teoretické pasáže je volen s hlubokým pochopením vztahu k tématu. 
Následující pasáž obsahuje spíše než kritické pl'ipomínky některé náměty pro případ hlubšího 
zájmu o danou problematiku v budoucnosti. V oddílu O českých poutích by bylo záhodno 
zmínit akcent na pouť (do Malých SvatOll.ovic. do Wambierzyc) v Babičce Boženy Němcové. 
U samoúejmě pf'ipomenutých poutí doby Karla IV. také jejich dúležit), státoprávní aspekt. jak 
\' 
poutnictví a proťánního poutníka romantismu a dob následujících. Také zde chybí topos zření 
sebe sama jako poutníka, v baroku. ale již ve středověku velmi rozšír-ený (Peregrinatio pro 
Christi amore irskÝ'ch mnichů, životopis S\·. 
chápání poutního místa jako abstrakta a j  e ho \' izual izace (Nové Město Pražské, Santiago de 
Compostela, Aachen a Loreto jako "relikviéíJe" celý'ch architektur, 'vVambierzyce vizualizující 
Jeruzalém atd.). 
Po této brilantní obecné pasáži sklouzává pak vlastní popis cesty do Hájku někdy na úro\et'i 
pouhého bedekra, hromadícího informace o objektech. Rušivě púsobí autorčino čerpání z 
někdy zastaralÝ'ch zdrojú (není zmíněn Santini jako autor konečné podoby bělohorského 
komplexu. Schol' psan)! chybně s ij apod.). Chybí mi zde hlubší prožitek. kter)! jsem po tak 
zasvěcené obecné části očekával. Zl práce tím ztrácí na dynamice. Jako by se ve smyslu Cesty. 
jež je jejím tématem. neubírala k cíl i. ale k lačútku. 
Následující didaktická část i vlastní \)·t\ClrnÚ práce je dle mého soudu nadprúměrné úro\ně. 
Ve formálních náležitostech práce neshlecLl\ám nedostatky. Práci doporučuji k obhajobě. 
Návrh klasifikace: výborně . I' 
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