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Petr Pribilinec si jako téma své bakalářské práce zvolil cesty šlechticů z českých zemí 

do Anglie v letech 1558–1620. Předkládaná práce je členěna na devět kapitol včetně úvodu 

a závěru, jež doplňuje kromě seznamu pramenů a literatury také obrazová příloha a seznam 

těchto vyobrazení. Kapitoly jsou dále členěny na menší oddíly, které jsou však v některých 

případech dosti krátké, např. kap. 2. 1. tvoří pouze jeden odstavec obsahující shrnutí studie 

Jaroslava Pánka (s. 16). 

Úvodní kapitola obsahuje kromě vymezení zkoumané problematiky a cílů práce také 

přehled pramenů a sekundární literatury a použitých metod. Zdrojem informací byly pro 

autora posuzované práce především ego-dokumenty, z nichž nejvíce využil příslušné části 

cestovního deníku Zdeňka Brtnického z Valdštejna a pamětí Jindřicha Michala Hýzrla 

z Chodů a v neposlední řadě též korespondenci, zvláště Karla st. ze Žerotína. Jedná se vesměs 

o vydané prameny, a to až na výjimky jazykově české nebo přeložené do češtiny či angličtiny. 

Rovněž použitá literatura je česká nebo anglická, autor využil především práce Otakara 

Odložilíka, Josefa Polišenského a Martina Holého a sborníky z konferencí zaměřených na 

dějiny cestování. Kromě nich mohl autor vycházet ještě také z práce Jiřího Kubeše Náročné 

dospívání urozených, již mohl využít v souvislosti s horním časovým mezníkem práce. Mezi 

svými zdroji autor uvádí rovněž obrazový materiál, a to dílo Václava Hollara (s. 11–12). 

S výjimkou obrazové přílohy, již tvoří čtyři vyobrazení nasnímaná z publikace Václav Hollar 

1607–1677 a Evropa mezi životem a zmarem (s. 68–69), je však nijak nevyužil. Mezi 

použitými metodami autor uvádí pouze komparativní metodu a case studies (s. 14–15), mohl 

však zmínit ještě přinejmenším dějiny každodennosti, na něž se ve své práci také částečně 

zaměřil. 

Ve dvojici následujících kapitol autor vychází převážně ze sekundární literatury. První 

z nich, tedy kap. 2, je věnována cestování v raném novověku v obecné rovině se zaměřením 

na kavalírské cesty, kap. 3 potom životům dvou konkrétních šlechticů, kteří Anglii navštívili 

v letech 1600, resp. 1607, a sice Zdeňka Brtnického z Valdštejna a Jindřicha Michala Hýzrla 

z Chodů. 

V kap. 4–8, které tvoří jádro práce, již autor více vychází z vlastního studia pramenů, 

nejvíce právě z Valdštejnova deníku a Hýzrlových pamětí. Nezůstává však pouze u nich 

a věnuje se též dalším návštěvníkům Britských ostrovů, jejichž přehled podává v tab. 1 (s. 30–

31). Mezi nimi nalezneme např. Jeronýma Šlika, Jana Diviše ze Žerotína, Albrechta Václava 

Smiřického a další šlechtice. V kap. 4 autor pojednává o plavbách přes Lamanšský průliv 

a administrativních náležitostech při příjezdu do Anglie a odjezdu odtud, v následující 

kapitole byli předmětem jeho zájmu návštěvníci Oxfordu a Cambridge, z nichž někteří zde 

i studovali. Zvláštní pozornost autor věnuje popisu obou universit od Zdeňka Brtnického 

z Valdštejna. V kap. 6 se zabývá pobyty šlechticů z českých zemí u anglického královského 

dvora, v další kapitole se zaměřil na společenské povinnosti šlechticů a obřady, jichž se 

účastnili. Poslední kapitola před závěrem práce obsahuje pojednání o památkách a dalších 

místech, jimž cestující šlechtici věnovali pozornost. 

Výsledky svého bádání autor resumuje v krátkém závěru. Ve své práci se autor 

zabýval různými aspekty cest šlechticů z českých zemí do Anglie, jak mu to dochované 

prameny umožnily, a předložil odpovědi na otázky, jež formuloval na s. 15. Podal tak ucelený 

obraz toho, co cestovatele z českých zemí čekalo během cesty do Anglie, za pobytu v této 

zemi i při jejím opuštění, což bylo hlavním cílem jeho práce (s. 9). 

Připomínky mám k některým autorovým tvrzením. Nesouhlasím s tím, že Valdštejn 

svůj „deník sepsal pravděpodobně po návratu z cest […] podle poznámek anebo podle 



příručního deníku, který si během cesty vedl“ (s. 10). Z některých záznamů je skutečně 

patrné, že je Valdštejn sepsal až s určitým odstupem s využitím svých poznámek (případně 

opisů nápisů) a také literatury (Camden a další). To potvrzují mj. zápisy dokumentující více 

dnů zároveň, např. tři dny strávené v Doveru, ale také pobyty v Poitiers, Rouenu i jinde 

a rovněž poměrně velké množství zápisů (někdy v souvislé řadě): „Scripsi in diarium.“ Z nich 

však naopak vyplývá, že deník nevznikal až po návratu na Moravu. Ostatně Valdštejn 

pokračoval v psaní ještě přibližně jeden a půl roku poté a ani obsah záznamů z této doby 

nenasvědčuje tomu, že by zápisy k dřívějším letům vznikaly teprve tehdy. Deník však není 

dosud vydán a autor tak mohl pracovat pouze s publikovanými překlady anglické části 

deníku. 

Tvrzení, že „se volba cíle vzdělávací cesty vybírala podle konfesijního zaměření 

šlechtice“ (s. 18–19), neplatí zcela, nekatoličtí šlechtici nemířili pouze na university v Říši 

a Švýcarsku, jak autor uvádí (s. 19), nýbrž často studovali také v Itálii a ve Francii. 

Maxmilián II. samozřejmě nebyl bratrem (s. 18), ale synem Ferdinanda I. 

Autor rovněž chybně uvádí tituly některých prací, s nimiž pracoval – Zrod 

renesančního kavalíra (správně Zrození) a Každodennost renesančního kavalíra (správně 

aristokrata). Studie Josefa Polišenského o Zdeňku Brtnickém z Valdštejna nepochází z roku 

1934 (s. 14), ale 1982 (v seznamu literatury i v pozn. 16 ovšem autor uvádí tento správný 

letopočet). 

Předložená práce bohužel obsahuje také nedostatky jazykového rázu. Ty se nacházejí 

již v prvním odstavci úvodu, kupříkladu: „Předkládaná práce je inspirována […] pracemi 

dotýkajícími se zahraničními cestami“ (s. 9), dále např.: „Prvním zkouškou při cestě do Anglie, 

byla plavba po moři.“ (s. 27), „knihovna v Mertonově koleji, kde byly dvě oddělení“ (s. 39), 

„Londýn bylo hlavním město Anglie“ (s. 54). V posuzované práci jsou rovněž prohřešky proti 

pravopisu, např.: „Přišli ho přivítat velké davy obyvatel Londýna“ (s. 49), „otázky, které se 

týkali“ (s. 61). 

V neposlední řadě je nutno upozornit na některé ne zcela srozumitelné nebo vhodné 

formulace, např.: „Další z královských sídel, jichž bylo mnoho, navštívil i Hampton Court.“ 

(s. 59), „využívali doporučujících dopisů do vysoko postavených osob“ (s. 62). Naopak 

překlepů jsem v posuzované práci nalezl naprosté minimum. 

Přes uvedené nedostatky posuzovaná práce podle mého názoru splňuje požadavky 

kladené na bakalářskou práci. Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře. 
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