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Prameny osobní povahy, ego-dokumenty, stojí dlouhodobě v popředí zájmu nejen domácí, ale 

i zahraniční historiografie na straně jedné, na druhé straně se těší pochopitelnému zájmu 
široké čtenářské obce, a to jak odborné, tak i laické. Tomu odpovídá vysoká četnost výběru 
těchto pramenů pro zpracování v rámci závěrečných kvalifikačních prací na všech stupních 
studia, přičemž tyto písemnosti se dostávají stále častěji do centra zájmu badatelů nejen 
v rámci dílčích studií či monografických zpracování, ale i jako předmět edičního 
zpřístupnění. Tak je tomu i v případě bakalářské práce Petry Tomsové, v níž se zaměřila na 
tematicky jednoznačně ohraničené téma, zahrnující rodinnou korespondenci bratrů Aloise 
a Filipa ze Šternberku z konce sedmdesátých let 19. století. Z rozsáhlého fondu rodinného 
archivu Šternberků, uloženého ve Státním oblastním archivu v Praze a čítajícího bezmála 
čtyřicet archivních kartonů, autorka vybrala 22 dopisů obou bratrů, vztahujících se k jejich 
cestě do Říma a do Neapole, kterou podnikli v roce 1876 (18 dopisů) a z cesty do Paříže o 
dva roky později (4 dopisy). Všechny dopisy byly adresovány primárně jejich otci 
Zdeňkovi Šternberkovi a v menší míře sestrám.  

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí – monografické a ediční, přičemž nebylo cílem 
autorky zpracovat detailní studii týkající se osobností obou hlavních protagonistů, tím 
méně pak celé rodiny, ale soustředit se na jejich cesty v komparaci s výpravami jiných 
šlechticů v dané době, na to, jakým způsobem vnímali oba cestovatelé navštívené 
destinace, jaké byli jejich kontakty na cestách, nač soustředili svou pozornost a 
v neposlední řadě na vlastní korespondenci, její výpovědní hodnotu. 

Pomineme-li úvodní část, obsahující základní informace týkající se obecně rozvržení práce a 
obsahující standardní komentovaný přehled literatury k danému tématu, zaujímá úvodní 
studie ca 40 stran textu, což vzhledem k tématu i k oběma protagonistům není mnoho. 
Vysvětlení však nacházíme hned v úvodu, v němž autorka odkazuje jednak na svou 
kvalifikační práci věnovanou Šternberkům v „dlouhém“ 19. století a obhájenou v roce 
2015 na Ústavu světových dějin FFUK a rovněž na své další práce (kvalifikační i odborné 
studie), v nichž se zabývá danou tematikou. Z tohoto pohledu vychází úvodní 
monografická část již v mnohem lepším světle, byť řadě aspektů mohla být věnována 
zevrubnější pozornost. V této souvislosti musí mít ovšem posuzovatel na paměti, že se 
jedná o práci bakalářskou.  

Uvedená studie je rozdělena do čtyř částí, v nichž autorka postupně přináší jednak 
informativní přehled týkající se cestování šlechty v novověku (Šlechta na cestách, s. 14-
24) s akcentem na 19. století, v další části představuje oba pisatele dopisů (Alois a Filip ze 
Sternbergu, s. 25-27), následně se zaměřuje na rozbor jejich cest, především pak cesty 
italské (Poznávací cesty bratří ze Sternbergu, s. 28-42), v závěrečné čtvrté části rozebírá 
vlastní korespondenci jak z hlediska formálního, tak obsahového (Korespondence Aloise a 
Filipa ze Strenbergu z cesty do Itálie a Francie, s. 43-51). Text vhodně doplňují citace 
nejen z dopisů, ale i z dalších pramenů, konkrétně z obsáhlého deníku Aloise ze Šternberka 
z cesty do Říma a Neapole. Diskusní je autorčino rozhodnutí užívat původního německého 
tvaru rodového jména Sternberg namísto českého ekvivalentu Šternberk, obdobně jako činí 
i u dalších jmen šlechtických rodin. Přestože je text čtivý, psaný kultivovaným jazykem, 



autorka se nevyhnula několika chybám ve shodě podmětu s přísudkem (např. na s. 46, 50) 
a užití některých ne zcela vhodných obratů, jako např. v prvních aprílových dnech 
zachvátila AS chřipka … (s. 30), či pěší doprava (s. 46) a d.  

 
V druhé části práce jsou edičně zpřístupněny konkrétní dopisy, a to ve formě zrcadlové edice 

(přepis a překlad). Vlastní edici předchází přehledná ediční a překladatelská poznámka. Při 
zpracování edice vycházela diplomantka ze „Zásad pro vydávání novověkých historických 
pramenů…“ vydaných pod redakcí Ivana Šťovíčka. Zde by ale bylo vhodné zdůraznit, že 
uplatnění těchto pravidel se týkalo především obecných zásad pro zpracovávání edic 
včetně vědecko-informačního aparátu, nikoli vlastního způsobu přepisu. Zde totiž autorka 
vhodně zvolila, v souladu s trendem v německých zemích používat pro jazykově německé 
texty, transliteraci, nikoli transkripci, která je doporučována v „Zásadách“.  Pro formální 
uspořádání záhlaví k jednotlivým dopisům se pak inspirovala některými svazky z ediční 
řady Korespondence T. G. M. je připojen spojený osobní a místní rejstřík vztahující se 
k celé práci včetně edice (zde by bylo vhodné grafické odlišení odkazů na vlastní text 
práce a edici). Edice je zpracována s příslovečnou archivářskou pečlivostí, ovšem pokud 
by měla být publikována (což by rozhodně stálo za uvážení), byla by nezbytná revize 
přepisu a především vycizelování překladu (nevhodné obraty např. díky špíně, zápachu, …, 
s. 69; časy viz např. s. 83 a d.).  

Součástí edice je přehledně a pečlivě zpracovaný jmenný rejstřík, seznam zkratek, závěrem 
jsou připojené ilustrativní přílohy 

Závěr: práce je zvládnuta kvalifikovaně, se znalostí metodických postupů, přináší řadu 
podnětů k rozpracování, prohloubení tématu. Práci doporučuji k obhajobě a i přes výše 
uvedené drobné připomínky navrhuji hodnotit stupněm výborně. 

 
 
 
        doc. Phdr. Ivana Ebelová, CSc. 
         vedoucí práce 
 
 
 
V Praze dne 6. června 2017 
 
 


