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Diplomová práce Hany Plesné se záslužně obrací ke zcela současné literatuře, sledované 
prostřednictvím jednoho konkrétního žánru, jímž je cestopis. Diplomantčina úloha nebyla vůbec 
jednoduchá: jako každý, kdo se hodlá věnovat aktuální literární situaci, nemohla se opřít o žádné 
předběžné sumarizace a musela podniknout vlastní průzkum literárního trhu, neobyčejně 
rozmanitého a nepřehledného. Takovýto průzkum je náročný nejen z hlediska časového, ale i 
metodického; hrozí, že výzkumník ztratí nad shromažďovaným materiálem potřebný nadhled. To se 
diplomantce naštěstí nestalo a její úkol – zjistit, které typy cestopisné literatury jsou v současnosti 
nejproduktivnější – se jí podařilo splnit. Její práce podává jasnou zprávu o stavu dnešního českého 
cestopisu, opřenou o dostatečnou pramennou základnu.
Cestopis je bezesporu žánrem od počátku své existence zapojeným do mnoha dobových kontextů: 
nejenom literárních a estetických, ale také šířeji společenských, často dokonce politických a 
ideologických.  Diplomantka si je toho vědoma; vnímá současný cestopis nejenom jako součást 
dnešní literární produkce, ale také jako produkt doby, v níž se s postupující globalizací světa a 
podstatným zlepšením dopravních možností stalo cestování jednou z nejoblíbenějších 
volnočasových aktivit, a to zejména u mladé a střední generace.  Za zvlášť významnou považuji 
skutečnost, že přitom zohlednila existenci virtuálního internetového prostředí, kam se v současnosti 
přesouvá značná část komunikace o cestovatelských aktivitách, a to včetně aktivit literárních 
v podobě cestovatelských deníků a blogů. Fenomén internetu se stává stále významnějším faktorem 
literárního života v mnoha ohledech; příklad cestopisu ukazuje, že se „amatérské“ psaní může stát 
součástí daného žánru a ovlivnit jeho směřování; časem se možná stane vážnou konkurencí 
tištěných cestopisů, či je v krajním případě zcela nahradí.
V stěžejní literárně analytické části práce diplomantka osvědčila smysl pro vystižení literární 
specifičnosti jednotlivých podob žánru. Zjištění, jež z této analýzy vyplývají, jsou neobyčejně 
zajímavá: autorka konstatuje zřejmý ústup lyrické, tj. vypjatě literarizované varianty cestopisu. 
Svědčí to o obecném tíhnutí dnešní podoby tohoto žánru (nebo snad celé literatury faktu?) 
k autenticitě a věcnosti, což potvrzují i v práci uvedené příklady cestovatelských blogů. Zajímavý – 
a v kontextu současné vizualizace kultury nijak překvapivý -  je rovněž narůstající význam 
obrazové složky cestopisů. Jako by se tu starobylý literární žánr snažil přizpůsobit široké 
konkurenci cestopisných televizních pořadů.
Práci Hany Plesné považuji za všestranně zdařilou; prokazuje autorčinu schopnost zvládnutí 
širokého literárního materiálu a jeho typologizace. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji klasifikovat 
ji jako výbornou.

V Praze dne …..........................                             ….………………………….
                                                                                   Podpis 


