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Cestopisné prameny, jejich obsahová analýza zaměřená na formování obrazů a stereotypů je 

v historiografii oblíbená. Martin Branda se zaměřil na obraz Španělska v 17. – 18. století, 

které není ani v mezinárodní historiografii příliš frekventované. Vybral si pro svoji 

případovou studii dva cestopisné texty, které mu umožnily se do větší hloubky zaměřit na  

vytváření mentálních map a také srovnat způsob vidění navštívené země dvěmi autory. 

Zpočátku měl rezervy v technice vyhledávání zdrojů. V průběhu výzkumu se ale velmi 

zdokonalil ve vyhledávání literatury a pramenů. Výběr pramenů a literatury je vhodný a 

dostatečný ke splnění zadání na úrovni bakalářské práce.  

  

Autorovi bylo zadáno, aby se v bakalářské práci naučil pracovat s raně novověkými cestopisy, 

aplikovat metodu obsahové analýzy textu a mentální mapování. Měl analyzovat cestopisné 

zprávy o Španělsku populární, resp. často vydávané v britském / anglickém prostředí. Vybral 

si dva vhodné, stylově odlišné texty. Cestopisy Roberta Southeyho a Marie Catherine 

d´Aulnoy, které vyšly v rozpětí jednoho století, ale byly oba populární a čtené současně. 

Vyšly také v době, kdy způsob a podmínky cestování byly pro oba cestovatele srovnatelné. 

Autor také předpokládal rozdílné pozorování a psaní v případě autorství ženy a muže. 

 

Práce je členěna logicky do tří částí. První v pěti kapitolách uvádí do problematiky – 

formuluje téma a cíle, rozebírá literaturu a prameny. Uvádí téma obrazu Španělska do 

historického kontextu a pojednává stručně cestopis jako literární žánr. V druhé části rozdělené 

do dvou kapitol členěných do tří částí autor rozebírá vybrané cestopisy. Nejprve představuje 

autora, charakterizuje jeho způsob cestování a psaní, rozebírá cestopis a shrnuje výsledky 

analýzy. Nejprve se věnoval mladšímu cestopisu Roberta Southeyho a posléze cestopisu 

Marie Catherine d´Aulnoy. Toto uspořádání má své opodstatnění v soustředění na text a 

v metodologii mentálního mapování, která nezávisí. V třetí části směřuje ke shrnutí 

výsledného obrazu Španělska předkládaného veřejnosti těmito dvěma cestopisy. Ačkoliv jeho 

úkolem nebyla komparace, vnucuje se autorovi vyrovnat se s texty základním srovnáním 

dříve, než přistoupí ke shrnutí výsledného obrazu země. 

  

Analýza obou textů je nápaditá, promyšlená a systematická. Autor si připravil rastr na základě 

teoretické literatury, která mu pomohla aplikovat koncept mentální mapy na vybrané 

cestopisy. Opírá se o solidní znalosti sekundárních zdrojů (map, odborné literatury) a je 

provedena na odpovídající úrovni a v rozsahu požadovaném pro bakalářskou práci. Dobře je 

provedena vizualizace – vyznačení itineráře do dobové mapy. Práce je napsána čtivě a 

jazykově správně. Odbornou terminologii autor používá vhodně, rozumí jí. 

 

Celkové hodnocení 

Martin Branda přijímal velmi dobře podněty z literatury, dokázal aplikovat metodologické 

inspirace z různých zdrojů. Všechny zdroje správně cituje. Práce je přínosná pro studium 

obrazu okrajových regionů Evropy. Autor v práci potvrzuje, že cestovatelé při popisu 

poznávané země srovnávají se svým domácím prostředím, které bylo pro ně jejich kladným 

standardem a zaostalou periferií nebyla jen střední a východní Evropa, ale i Pyrenejský 

poloostrov. Obraz nebyl černobílý, dokázali vnímat pozitiva, sociálně strukturovat obraz 



společnosti, vnímat prostředí. Nevytvářeli jednorázovou simplifikaci, ale také neodolali 

přebírání běžných stereotypů (černá legenda v anglickém prostředí). 

 

Otázky a připomínky k obhajobě: 

Čtenářsky by byly vděčné  ukázky textů obou autorů. Například popis přechodu hranic, popis 

Madridu, nejlépe stejných částí města. Zvažoval jste jejich zařazení? 

 

Při vyhodnocování obrazu jste zjistil, že autoři Španělsko orientalizovali, poukazovali na 

exotické rysy, vnímali je jako zaostalou periferii. Orientalizace mohla mít charakter kladný, 

pohádkový, ale mohla mít také konotaci negativní. Jaké prostředky užité těmito autory působí 

jako orientalizující? 

 

Teorie Kevina Lynche je formulovaná pro město, Vy ji aplikujete na daleko širší teritorium. 

Váš způsob práce je zajímavý, mohl byste vysvětlit v čem vidíte přínos tohoto konceptu pro 

Váš typ analýzy a kde jsou limity této teorie.? 
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