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Posuzovaná práce se věnuje cestám nobility z českých zemí na britské ostrovy v závěru 

16. století a na počátku následujícího věku. Ačkoli peregrinacím urozených do západní a jižní 

Evropy v raném novověku se dostalo zejména v posledních dvou decenniích již nemálo 

pozornosti, zůstávají cesty obyvatel českého státu na britské ostrovy do značné míry stranou 

odborného zájmu. Jednou z nemnoha výjimek je dnes již více než 70 let stará studie Otakara 

Odložilíka. 

Právě proto bylo uvedené téma zvoleno pro předkládanou bakalářskou práci. Jeho 

zpracování postavilo před Petra Pribilince nejprve nutnost vypořádat se s českým a 

zahraničním bádáním vztahujícím se k raně novověkému cestování, stejně jako i s literaturou 

zabývající se reáliemi britských ostrovů v 16. a raném 17. století. Tento úkol však P. Pribilinec 

zvládl pouze částečně. Využít by bylo možné řady dalších zdrojů.    

Pokud jde o pramennou základnu, mohl se P. Pribilinec opřít jak o relevantní prameny 

vydané, tak také některé prameny archivní. I zde však zůstal na půli cesty a omezil se pouze na 

první skupinu pramenů, zejména pak edice některých egodokumentů (korespondence, deníky, 

cestopisy). Kromě uvedeného nahlédl ještě do novějšího vydání práce publikované původně na 

konci 16. století, totiž spisu Britannia Williama Camdena.   

   Svou práci autor kromě úvodu a závěru rozdělil do celkem sedmi různě rozsáhlých 

kapitol. Některé z nich jsou pak dále vnitřně členěny. Nejprve je pozornost věnována základní 

charakteristice i vývojovým tendencím cestování v raném novověku. Následují biografie dvou 

šlechticů, k jejichž cestám do Anglie se dochovaly mimořádné prameny (Zdeněk Brtnický 

z Valdštejna a Jindřich Michal Hýzrle z Chodů). Další část práce se soustředí na vstup na 

britské ostrovy, problémy s ním spjaté a sleduje také frekvenci návštěv Anglie ze strany 

obyvatel českého státu (ovšem pouze na základě článku O. Odložilíka, nikoli studia primárních 

pramenů). 

Pátá kapitola se zaměřuje na univerzitní města Oxford a Cambridge od středověku do 

raného 17. století. Sleduje pak jejich význam pro českou a moravskou šlechtu. Další oddíl 

bakalářské práce se pak soustředí na nejdůležitější cíl většiny urozenců ze střední Evropy 

v rámci jejich peregrinace na britské ostrovy, totiž dvůr anglických panovníků/panovnic. Ty 

sleduje na případu obou výše jmenovaných šlechticů. Obdobným způsobem postupuje i 

v dalších částech bakalářské teze, tedy v kapitole o některých festivitách a zábavách, kterých se 



šlechtici z Čech a Moravy v Anglii účastnili, stejně jako i v oddíle osmém věnovaném 

navštíveným městům, jejich pamětihodnostem a skutečnosti, jak byly percipovány ze strany 

sledovaných osob.     

V závěru předkládané bakalářské práce, jejíž součástí je také obrazová příloha, se Petr 

Pribilinec pokusil sumarizovat hlavní teze svého výzkumu a zasadit je do širšího kontextu 

soudobých kulturních dějin. Zároveň naznačil i některé možnosti dalšího potenciálního 

výzkumu zkoumané problematiky.  

Ve svém celku přináší posuzovaná práce založená na relativně omezené pramenné 

základně některé nové informace a je logicky strukturována. Po formální stránce se však na ní 

projevil výrazný spěch s jejím dokončováním těsně před odevzdáním, jemuž lze přičíst některé 

gramatické chyby, lapsy stylistické stejně jako tu a tam i věcné. Navzdory tomu splňuje 

bakalářská práce Petra Pribilince nároky kladené na tento typ kvalifikačních prací a doporučuji 

ji tudíž k obhajobě. Navrhuji hodnocení velmi dobře až dobře, podle průběhu obhajoby.   
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