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Bakalářská práce Marie Tiché využívá obou jejích studijní oborů – českého jazyka a 
literatury a francouzského jazyka. Toto spojení umožnilo pohybovat se jak v domácí literatuře, tak s
jistotou i ve frankofonním prostředí. To je veliký klad práce.

Studentka se omezila na specifickou oblast francouzských postřehů o Češích, totiž na 
názory na náboženský život v Čechách v 17. a 18. století. Kromě českých vydaných pramenů 
(Kalista, Lenderová, Kašparová aj.), pracovala vydatně i s nevydanými zdroji; tím se jí podařilo 
objevit řadu doposud nepovšimnutých aspektů, které dokázala analyzovat, leckdy i vysoudit záměry
a cíle pisatelů; lze říci, že závěry zmíněných českých badatelů v mnoha ohledech rozšířila a 
posunula. Podařilo se jí také zobecnit jednotlivé postřehy a ukázat na některé zajímavé okolnosti, 
například jak byla v cizině (Francii) vnímána česká protirefomace: je zajímavé, že postřehy 
francouzských cestovatelů ukazují přinejmenším na její úspěšnou reprezentaci: postřehy o 
nekatolících mizejí s přímou úměrou k času, naopak se objevují poznámky o bigotní víře a přepjaté 
zdobnosti. Zajímavým aspektem jsou i pokusy o genologické zařazení jednotlivých zpráv: v 
některých případech jde o jakési „turistické zprávy“, v nichž Čechy nehrály žádnou primární úlohu 
a jejich hodnocení je motivováno právě především povrchním cestovatelským („turistickým“) 
zájmem, v jiných případech ukazuje práce, že Čechy sloužily naopak jako odstrašující exemplární 
případ v tendečním spisu (Abbé André).

Studentka prokázala schopnost formulovat badatelský problém i zvolit vhodné 
interpretační metody. Práci bych vytkl jen některé zejména stylistické a kompoziční drobnosti, 
jejichž odstranění je otázkou častějšího psaní a získání zkušeností. Práci doporučuji k obhajobě, 
naopak vyzývám k jejímu rozšíření – proto bych u obhajoby rád slyšel, jaké možnosti rozšíření 
takto tematizované práce studentka vidí: v kvantitě zkoumaných pramenů (předpokládá vytěžení či 
nalezení nějakých dalších pramenů?), nebo v rozšíření o historicko politické a kulturní (především 
literární) vztahy obou zemí, nebo vidí ještě jiné možnosti?

Navrhované  hodnocení: výborně.
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