
Oponentský posudek na disertační práci 

mgr. et mgr JANA HELLERA 

Proměny obrazu druhého v českém cestopise dlouhého 19. století 

Velice jasně napsaná a pointovaná, přehledně strukturovaná a materiálově bohatá 

disertace mgr. et mgr Jana Hellera Proměny obrazu druhého v českém cestopise 

dlouhého 19. století je předkládána v oboru antropologie, svou povahou a svými přesahy 

do literární historie, do kulturních dějin, dějin mentalit, religionistiky a kulturní geografie 

je však transdisciplinární. Což pro mne neznamená výtku, ale spíše pochvalu, protože 

to umožňuje, aby se zvolené téma tímto způsobem zpracovalo hlouběji a komplexněji, 

výkladům dává zároveň specifickou konkrétnost. Práce je analytická a směřuje 

k filosoficko-teoretickým závěrům. Autor své téma rozvíjí důsledně, nenechá se svést 

některými bočními motivy nebo možnostmi, které jen naznačuje,  a ve formulacích, které 

mohou působit zjednodušujícím způsobem. V některých případech je to škoda, jako 

např. ve strohém upozornění na směr disertanových zjištění o roli náboženství 

v národním obrození v asymetrii k teorii tří stádií Miroslava Hrocha.  

Jádro této sto sedmdesáti stránkové disertační práce tvoří 4.kapitoly, věnované 

analýze cestopisů více či méně známých českých autorů  XIX. století, nadepsané (2) 

Cesta za mýtem u J.S. Machara, (3) Heroismus kontra biedermeier. Balkán v horizontu 

české kultury 19. století a Černá hora v míru Josefa Holečka, (4) „Protestantský Řím, 

puritánský Jeruzalém“: cestopis Cesta do Anglie a severního Skotska Pelhříma Nováka 

a necestopis Mezi puritány Jana Váni, (5) In partibus lechico-russicis. Karel Vladislav 

Zap a jeho Cesty a procházky po halické zemi. Tyto kapitoly, které mají charakter 

případových studií a bylo by možné je po malých úpravách publikovat i samostatně, jsou 

zarámovány zasvěceným úvodem do problematiky disertace (1) K výkladu 

náboženských motivů v cestopise a promyšleným teoretizujícím (6) závěrem. Odborná 

literatura, již disertant ve své práci využívá, je rozsáhlá a reprezentativní,  a zahrnuje 

texty v pěti jazycích (česky, německy, italsky, francouzsky a anglicky). Disertace splňuje 

všechny formální požadavky kladené na její uznání.  

Metodologickým prostředkem disertantových výkladů jsou konstrukce „obrazů 

druhého“ (Turka, Rakušana, Rusa atd.) v textech shora uvedených autorů, přičemž 

hlavní důraz je položen na „náboženství jako kód jinakosti“, tj.  na náboženskou tematiku 

a na náboženské motivy v jednotlivých cestopisech, využívají se i výklady mýtu, různých 

topoi a symbolů.  To vše předpokládá použití určitých dalších teoreticko-

metodologických procedur, které by bylo možné a snad i žádoucí v práci podrobněji 

zmínit a také rozvíjet, zejména směrem na komparaci získaných zjištění a jejich 

případnou další generalizaci v kontextu dominujícího dobového diskurzu, resp. jejich 

kulturně historické zarámování. V této souvislosti by mne např. zajímaly možnosti využití 

typologických metod pro další využití materiálu. Možnou otázkou do diskuse by bylo 

další rozvíjení analýz krásné literatury jako tématu (historické) antropologie.  

Snad jedinou výtku, již bych chtěl formulovat, je otázka nepřítomnosti analýzy dobově 

důležitých českých cestopisů do Ruska, počínaje Havlíčkovými „Obrazy z Rus“  přes 



fejetony Josefa Koláře, Edvarda Valečka, Serváce Hellera, Jaroslava Hrubého a dalších, 

konče třeba nedávno znovu vydanými fejetony a kritickými cestovními deníky do Ruska 

a na Krym Viléma Mrštíka, což by možná zajímavé práci Jana Hellera dodalo specifickou 

aktuálnost.  

Disertace Jana Hellera Proměny obrazu druhého v českém cestopise dlouhého 19. 

století formulací svých otázek a jejich řešením rozšiřuje odborné vědění v daném oboru, 

stabilizuje možnosti analýzy v oblasti  méně rozvíjené antropologie literatury, zejména 

pokud jde o zhodnocení náboženské problematiky v cestopise 19. století a náboženství 

vůbec pro výklady národní sebeidentifikace. Disertaci plně doporučuji k obhajobě. 

       Prof. mgr. Miloš Havelka, CSc  

 

 


