
Oponentský posudek bakalářské práce: 

Martin Branda, Veřejný obraz Španělska v anglickém prostředí 17. a 18. století na základě 

cestopisné literatury (ÚSD FF UK, Praha 2015, 62 s. rkp.) 

 

Ve své bakalářské práci navázal Martin Branda na již poměrně početnou skupinu 

studentských prací všech úrovní (a ostatně i na mnohé publikované studie českých i 

zahraničních badatelů), věnovaných analýze vnímání jinakosti a vytváření „obrazu druhého“ 

na základě cestopisné literatury. Konkrétně se pak rozhodl pracovat s „obrazem Španělska“ 

v dílech publikovaných v anglickém prostředí. Vzhledem k existujícímu korpusu již 

zpracovaných pramenů je chvályhodné, že svůj zájem omezil jen na dva základní texty 

(jejichž výběr, stejně jako volbu časového období, věrohodně zdůvodnil), což mu umožnilo 

vyhnout se povrchnímu opakování již vyřčeného a namísto toho realizovat jejich detailní a 

inspirativní rozbor.  

 Autor je očividně s tématem velmi dobře obeznámen, dokázal dobře shrnout základní 

fakta a uvést čtenáře do problematiky, zároveň ale obecný úvod nezastínil hlavní část práce, 

tedy případovou studii. Ocenila bych ale, kdyby věnoval větší pozornost ústřednímu 

teoretickému konceptu, anoncovanému v úvodu (kognitivní analýza Kevina Lynche), resp. by 

jej implicitněji propojil s analytickou částí. Jistě, model mentálních map je v komparativní 

analýze aplikován, bylo by ale také třeba konstatovat, zda výsledky analýzy potvrzují 

Lynchovy závěry, nebo se od nich odchylují atp. Vhodné – i když rozměry bakalářské práce 

už přesahující – by bylo i zhodnocení dalších recepcí obou zkoumaných děl. Jak autor 

v úvodu konstatuje (s. 6), byla právě obliba mezi anglickými čtenáři hlavním kritériem pro 

volbu obou excerpovaných pramenů. Ve výsledku ale tato stránka „mentálních map“ 

vytvořených zkoumanými autory není vzata v úvahu. 

Faktografické námitky by bylo možné vznést proti skutečným maličkostem. Např. na 

s. 11 je šlechtická Grand Tour prezentována jako „hlavní forma“ cestování v Evropě ve 2. 

polovině 17. století. Vhodnější by ale bylo hovořit o „nejlépe zdokumentované“ formě 

cestování, resp. o hlavní formě cestování „zábavného“. Bibliografie prozrazuje dobrou 

orientaci v cizojazyčné literatuře a v základní bibliografii pro dějiny Španělska v češtině, je 

ale škoda, že v ní chybí texty českých autorů, věnujících se obrazu druhého a problematice 

cestopisu (namátkou Lucie Storchová). 

  Práce je psána velmi kultivovaně, s naprostým minimem pravopisných a stylistických 

prohřešků (většinou anglicismy: Starý Zákon). Je přehledně členěna, všechny zdroje jsou 

řádně citovány. Oceňuji velmi dobře zpracovanou bibliografickou poznámku a především 



obsáhlou a vyzrálou prezentaci výsledků komparace. Diplomant nenechává své prameny, 

resp. tabulky z nich vytvořené, hovořit „samy za sebe“, ale odvážně a přitom precizně 

formuluje vlastní závěry. Přestože v obecných rysech jeho analýza potvrdila skutečnosti již 

prezentované v sekundární literatuře („černá legenda“ zobrazující Španělsko jako zemi 

exotickou, chudou a barbarskou), v detailech je ale doplňuje a rozvádí. Zajímavé jsou např. 

regionální variace obrazu Španělska ve zkoumaných cestopisech (Extremadura a okolí 

hlavního města jako extrémní případy úpadku) nebo úvahy o vlivu osobnostních 

charakteristik autorů na zkoumaná díla. 

 

Navzdory dílčím výhradám uvedeným výše tedy lze konstatovat, že text Martina Brandy 

splnil – a v mnohém přesáhl – nároky kladené na bakalářskou práci. Jedná se o originální dílo, 

v němž se autor pokusil na základě studia odborné literatury a primárních pramenů shrnout 

dosavadní poznatky a vyvodit z vlastní, v dalším bádání využitelné závěry. Doporučuji proto 

tuto bakalářskou práci k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.  
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