
Oponentský posudek bakalářské práce Petry TOMSOVÉ, Bratři Alois a Filip ze 
Sternbergu. Edice vybrané korespondence aristokratů druhé poloviny 19. století 
 
Těžištěm bakalářské práce Petry Tomsové je edice dopisů s překladem. Věnujme se ale 
nejprve úvodní části práce. Autorka ji rozdělila do čtyř kapitol. V úvodu si zřetelně vymezila 
téma a současně konstatuji, že také výstižně definovala hlavní problémy (otázky), kterým by 
se měla věnovat: Kam Šternberkové cestovali (oblíbené destinace)? O co se na svých cestách 
zajímali? Jak vypadala síť jejich společenských kontaktů? Jak reflektovali navštívené země? 
Jak ovlivňovaly jejich cestování každodenní problémy, stav infrastruktury apod.? Jak vnímali 
nové, cizí a neobvyklé? Jak obsáhlá a jak kvalitní je pramenná základna, která nám umožňuje 
jejich cestu popsat, analyzovat a kriticky zhodnotit? Jsou to „klasické“ otázky, které klademe 
při výzkumu cestování v minulosti. Důležité je zodpovědět tyto otázky v kontextu dané doby, 
tj. zjistit, v čem se – v daném případě – šlechtické cestování v 70. letech 19. století liší od 
cestování v dobách předchozích, které nové fenomény je ovlivnily. Autorka si je tohoto 
požadavku dobře vědoma, její odpovědi jsou však v některých případech přece jen až příliš 
stručné či kusé (jakkoli jsem si vědom, že jde o bakalářskou práci). 

V kapitole o šlechtickém cestování podává Tomsová stručnou, ale přesnou charakteristiku 
kavalírského cestování v 17.-18. století, cestování v době předbřeznové a konečně i proměn, 
které přinesla druhá polovina 19. století. V tomto historickém přehledu mohla však více 
zdůraznit změny, které přineslo již osvícenství (Grand Tour „anglického“ typu), polovina 19. 
století pak představuje v mnoha ohledech další zlom směrem k „modernímu“ turismu. Velmi 
výstižně autorka konstatuje, že doba trvání jedné cesty se oproti starším obdobím výrazně 
zkrátila, ale cesty byly četnější. Konkrétně oba mladí Šternberkové podnikli mezi svým 21. 
(resp. 19.) a 28. (26.) rokem života takových cest celkem šest. Jen na okraj poznamenávám, že 
autorka nezmiňuje vůbec duchovní (náboženský) aspekt barokního cestování; dále bych 
nepovažoval cesty do lázní za novinku 19. století (hojné byly např. cesty do Karlových Varů 
již v 18. století) – nové bylo jen, že cesty za zdravím do zahraničí si mohly dovolit i 
měšťanské elity (viz rodina Palackých). Věru velmi málo se dočteme také o proměnách 
cestovních destinací v pokročilém 19. století (!), ke zmiňované cestě kníž. Schwarzenberga do 
Palestiny s cestovní kanceláří odkazuji na svůj článek Čeští poutníci v Palestině v 19. století, 
in: Aleš Filip – Roman Musil (edd.), Neklidem k Bohu. Náboženské výtvarné umění v Čechách 
a na Moravě v letech 1870–1914, Praha, Arbor vitae 2006, s. 291–301, kde se cestováním do 
Svaté země v 19. století zabývám. A poslední poznámka k této kapitole: nerozumím větě 
„Minimálně do roku 1866 platila Itálie za běžnou zemi, kam směřovali vojáci.“ Přesuny vojsk 
bych totiž k cestování nepočítal (něco jiného jsou přesuny vyšších velitelů, viz cesta Miloty 
Zdirada Poláka do Itálie nebo kníž. Hohenlohe-Langenburga, kterého zpracovala M. 
Macková). 

Životopisná kapitola o Aloisi a Filipovi ze Šternberka je neproblematická, ovšem též stručná, 
takže nechává otevřenou řadu otázek. Odkud má autorka informace o jazykové výbavě obou 
bratrů? Kde se můžeme setkat s výsledky výtvarné práce staršího Filipa? Problematika 
„amatérského“ šlechtického kreslení a malování zůstává stále nedostatečně zpracována, více 
se jí dotkla snad jen Jana Croy Bělohlávková (Kresba a grafika šlechty v Čechách 19. století: 
[katalog výstavy]: Národní muzeum, Lobkovický palác 4. srpna - 6. září 1992. Praha: Made in 
- Publicity, 1992) a v souvislosti s Františkem Thunem ml. také Marcela Zemanová 
Oubrechtová. Autorka její práce zná. 

Ve třetí kapitole o cestách obou bratrů se zaměřením na dvě poslední, k nimž Tomsová 
editovala dochovanou korespondenci, nic podstatného nechybí. Autorka zde podává vyvážený 
přehled o průběhu obou cest a využívá při tom i citace z deníků, které jinak musely 



z pochopitelných důvodů zůstat mimo její editorskou pozornost. Upozorňuji jen na několik 
drobných přehlédnutí: má být Teatro Politeama (s. 33), arcivévoda Jan Nep. Salvátor (s. 34), 
Tatro Rossini (s. 38), Champs de Mars (s. 41). Příliš smyslu nedává také věta „S výjimkou 
katakomb a baziliky San Paolo fuori le mura neopustili oblast Říma.“ Snad chtěla autorka říci 
„neopustili Řím v aureliánských hradbách“. 

Čtvrtá kapitola je věnována charakteristice vydávaných dopisů a stručné analýze v nich 
obsažených témat. Protože se jedná až na jednu výjimku o opisy (originály se nedochovaly, 
stejně jako dopisy posílané oběma mladým pánům do ciziny, na které ve svých listech 
reagovali), stálo by za obsáhlejší úvahu, kdo mohl opisy pořídit a za jakým účelem.  

V závěru autorka konstatuje, že celkový ráz, volba destinací i časový průběh cesty odpovídá 
v podstatě modernímu cestování elit v čase rozvíjejícího turismu. „Chybí“ jí jen cesta do 
Anglie, jejíž absence se opravdu dobovým zvyklostem vymyká. S domněnkami o jakési 
anglofobii bych však zůstal opatrný (mimochodem: bratři si prý „dávali pozor, aby mezi 
sebou v Paříži nemluvili anglicky“??? – proč by měli mezi sebou mluvit anglicky?!). Zvýšený 
zájem o jižní Itálii a hlavně okolí Neapole naopak zcela odpovídá dobovým trendům. 

Znalost literatury patří k silným stránkám této bakalářské práce. Z opravdu důležitých titulů 
bych doplnil jen dvě položky: Veronika Faktorová, Mezi poznáním a imaginací: podoby 
obrozenského cestopisu, Praha: ARSCI 2012; Peter Stachel – Martina Thomsen (edd.), 
Zwischen Exotik und Vertrautem. Zum Tourismus in der Habsburgermonarchie und ihren 
Nachfolgestaaten, Bielefeld: transcript Verlag 2014. 

Práce je psána celkem čtivě, jen pravopisných chyb je v ní – na tak relativně krátký text – 
snad až příliš mnoho, hlavně ve shodě podmětu s přísudkem (celkem šestkrát). Ne zcela 
šťastné jsou některé formulace: „vlastní formace (kavalírských cest) proběhla…“ (s. 14); 
„(hrab. Windischgrätzová) zaléčila nebezpečnou tuberkulózu“ (s. 16); „věnovali se zálibě 
v kreslení“ (s. 34); „systematické a účelné období rozsáhlých vykopávek“ (s. 36); „začaly se 
budovat moderní bytové zástavby“ (s. 37); „pěší doprava“ (s. 46). 

Pokud jde o ediční a překladovou část práce, je třeba především ocenit odvahu, s jakou se 
autorka do náročného úkolu pustila. Přes dílčí chyby je třeba její výkon vysoko ocenit. 
Celkem 22 dopisů pokrývá neapolskou a římskou část italské cesty roku 1876 a cestu do 
Paříže v roce 1878. Ediční zásady vycházejí z aktuální německé praxe, to znamená 
upřednostnění transliterace. V překladatelských zásadách bych vytknul jen zbytečnou 
unifikaci křestních jmen, myslím, že by bylo na místě ponechat v originále použité formy 
„Fritz“ apod. Bližší vysvětlení by zasloužila věta: „Ve většině případů byly přeloženy i 
jinojazyčné vsuvky“. Které nebyly přeloženy a proč? Samotná ediční práce je pečlivá, 
poznámkový aparát je téměř vyčerpávající. Přehlédnutí v edici je bez přístupu k originálům 
těžké posoudit (někde jsou však evidentní: např. chybné čtení „Fehlzüge“ místo správného 
„Feldzüge“ na s. 70, „Bergstückt“ místo „Bergstock“ na s. 72, zkomolené jméno porcelánky 
v Sèvres na s. 126; „Nordertheil“ místo „Vordertheil“ na s. 134), častěji se najdou 
překladatelské chyby (i tady se ale domnívám, že by překlady „prošly“ i na germanistice) – 
namátkou v dopisech č. 3, 21, 22), které ovšem těžko mohou být předmětem hodnocení této 
bakalářské práce; je to vlastně výkon, který Tomsová podala jaksi navíc. 

Velmi svědomitě jsou zpracovány rejstříky a práci doplňuje dobře vybraná obrazová příloha. 

Z řečeného vyplývá, že pozitiva u této bakalářské práce převažují, byť není bez kazu. Proto 
navrhuji hodnocení velmi dobrá. 

V Praze 7. června 2017                Doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. 


