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Posudek vedoucí bakalářské práce

Ve své bakalářské práci se Lucie Olehlová zaměřila na zachycení obrazu Švýcarska v druhé polovině „dlouhého“ 19. století v podobě, v které ho viděli čeští cestovatelé. Využila k tomu jejich zpráv, úvah a črt, otištěných v uvedeném období na stránkách časopisů Světozor, Český turista, Matice lidu a Ženské listy. Vytěžila rovněž sekundární literaturu, která se k uvedenému tématu, především k dějinám cestování, vztahuje. 
Práci rozdělila do sedmi částí – první z nich je úvod, v němž autorka nastínila cíl práce a zamyslela se nad dosavadním stavem zpracování tématu, poslední shrnující závěr. 
V druhé části tvořící nezbytný kontext zkoumaného tématu analyzovala možnosti cestování obyvatelstva rakouské monarchie v 19. století (vcelku zdařilá je srovnávací charakteristika politického systému rakouské monarchie a Švýcarska, třebaže situaci v Rakousku, především pokud s týče nacionálních bojů, vidí L. Olehlová možná zbytečně černě). 
Ve třetí představila cestovatele-autory (kapitola poskytuje údaje o sociálním postavení cestovatelů a návštěvníků Švýcarska, o frekvenci jejich cest, délce pobytů aj.) článků, s nimiž pracovala, ve čtvrté a páté se zabývala obecnými souvislostmi cestování (tyto dvě části jsou hodně popisné, chybí zde určité zobecnění). 
Šestá tvoří klíčovou část práce: je zde zachyceno Švýcarsko, jeho obyvatelstvo a jeho turistická infrastruktura viděná českými cestovateli. Tady se L. Olehlová vcelku zdařile vypořádala se subjektivitou a sociální i obsahovou asymetričností pramenů. Některé z pasáží této části jsou skutečné objevné (vznik „turistického průmyslu“ aj.).
Práci shrnuje kvalitní závěr. 
Ve spise objevíme některá drobná faktografická i formální pochybení. Tisk rozhodně nepatří mezi „nepříliš“ využívané prameny (s. 2), volební právo bylo v Předlitavsku uzákoněno až v lednu 1907 (s. 6). Josef Sauer (Šauer) z Augenburgu byl pedagogický spisovatel, zemřel 1917 (s. 14an.), místní jméno „Brod Bavorský“ se neužívá…
Rezervy má autorka v užívání interpunkce, občas se vyskytne pravopisná chyba závažnějšího „kalibru“ (s. 5, 9). 
Přes tyto výhrady je zřejmé, že Lucie Olehlová napsala zdařilou práci, žánrově spadající do kulturních dějin, resp. dějin každodennosti. Přináší cenné informace rovněž k dějinám „vzorné“ švýcarské charity, které budila obecně pozornost českých sociálních myslitelů a pracovníků, je také příspěvkem k dějinám mentalit (srov. obraz „druhého“ ve zprávách českých cestovatelů).

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou velmi dobře.


V Hradci Králové, 13. května 2009
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Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.

