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Bakalářská práce Marie Tiché se zabývá zejména dobovou 

problematikou náboženského života v Čechách pohledem francouzských 

cestovatelů a historiků 17. a 18. století. Autorka se velmi dobře orientuje 

v sekundární literatuře i v tištěných pramenech k dané problematice. Pokud se 

týká sekundární literatury, vychází zejména z prací E. Fučíkové, M. Lenderové 

a J. Kašparové, ale zdaleka se neomezuje jen na jejich závěry a hodnocení. 

Mnohé údaje a dobová hodnocení nachází přímo v tištěných francouzských 

pramenech, navíc je dokáže promyšleně a samostatně hodnotit, dospívá 

k logickým a přesvědčivě argumentovaným závěrům. 

K práci vlastně nemám zásadnější kritické poznámky, jen několik 

dílčích postřehů:  

1) Poněkud těžkopádně z hlediska kompozice celé práce působí umístění 

medailonů o jednotlivých francouzských cestovatelích a historicích na 

závěr, snad by bylo vhodnější se o nich rozepsat přímo v kapitolách 

věnovaných jednotlivým cestovním zprávám, výklad propojující cestovní 

postřehy s jejich životními osudy a zkušenostmi by pak vyzníval 

přesvědčivěji, práce by jistě působila uceleněji. 

2) Občas je z textu zřetelné, že autorka text dodatečně v průběhu psaní 

promýšlela a přeformulovávala, což je při vzniku tak obtížené práce 

přirozené, ne vždy však zcela odstranila předchozí tvrzení, např. na s. 18 

píše, že „lze jen těžko usuzovat, proč se /Baltazar de Monconys/ 

nevyslovoval k českým protestantům ani k problematice s nimi spojené“, 

ale na následující straně velmi přesvědčivě tyto důvody dokáže 

zformulovat. 

3) Snad by bylo vhodné alespoň stručně zmínit i související dobové politické 

události a s nimi spojené otázky dobové nedůvěry vůči Francouzům 

v českém prostředí, např. tzv. francouzský požár r. 1689, který údajně 

v Praze založili francouzští špióni a který na čas výrazně zhoršil postavení 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=847bb2f9e32847be3fb30b484c9a20e5&tid=2&redir=sezn_ucit&kod=02729


francouzských cestovatelů v Čechách a podezřívavost českého 

obyvatelstva vůči nim. 

 

Bakalářskou práci Marie Tiché považuji za promyšlenou, i přes některé 

drobné dílčí nedostatky pečlivě zformulovanou a z hlediska celkového 

literárního a kulturněhistorického přehledu za práci plně obeznámenou. 

Práce přináší řadu dosud neznámých skutečností a nových postřehů. 

Otevřeně přiznávám, že je to jedna z nejlepších bakalářských prací, jaké 

jsem četl. Autorce doporučuji, aby studii dále propracovala a rozšířila do 

podoby práce diplomové. 

Práci jednoznačně doporučuji hodnotit jako výbornou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne …25. 7. 14..........................                             

….…………………………. 

                                                                                   Podpis  


