
Korpus cestopisů: 
Jak vypadal svět za hranicemi očima českých cestovatelů?

vzorek annotovaného textu cestopisu Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

vizualizace kolokací vybraných slov ( , , , )Harant Donín Prefát Mitrovic

“ZEM” “MOŘE” “MĚSTO”

ro demonstraci možnosti využití počítačových Pmetod v rámci výzkumu cestopisů jsme si 
vybrali novověké cestopisy Kryštofa Haranta z 

Polžic a Bezdružic, Oldřicha Prefáta z Vlkanova, 
Václava Vratislava z Mitrovic a Bedřicha z Donína. 
Dva cestovatelů zamířili do Svaté země, jeden byl 
poslem diplomatické výpravy v Turecku a jeden ces-
toval po Evropě. Pro každý text jsme vygenerovali 
frekvenční seznam slov, z něhož jsme se zaměřili na 
podstatná jména – vysoce frekventované výrazy se 
totiž obvykle kryjí s dominantními tématy daného 
textu. Na základě toho jsme byli schopni identifiko-
vat nejen jednotlivé cestopisy, ale také to, čeho si 
cestovatelé na cestě nejvíce všímali, porovnat, v 
jakých kontextech píší o vybraných slovech či obecně 
srovnat barvitost jejich vyjadřování. Zároveň jsme 
vytvořili speciální filologickou anotaci, díky které je 
možné v cestopisech vyhledávat výrazy na základě 
sémantických kategorií. Tato anotace vznikala na 
základě cestopisu Kryštofa Haranta, je však apliko-
vatelná také na zbylé cestopisy, a dokonce také na 
jiné historické prameny.

Oldřich Prefát z Vlkanova
Dominantou cestopisu Oldřicha Prefáta je 
jeho cestování po moři – svědčí o tom vysoký 
výskyt výrazů moře (493), nav (335 - jedná o 
typ lodi), vítr (324). Pátým nejfrekventova-
nějším slovem je potom sloveso plavit 
(257). Přestože samotný výraz moře se v 
textu vyskytuje velmi často, nejsou zde 
žádné specifické kolokace a slovní spojení s 
adjektivy jsou velmi chudá (viz srovnání s 
Kryštofem Harantem), oproti tomu zcela 
převažují předložková spojení. Prefát všímá 
počasí, komentuje vítr, který byl častokrát 
dobrý, místy však také tichý, veliký, silný, či 
dokonce zlý nebo protivný. Z geografických 
míst je pro něj pochopitelně nejdůležitější 
Svatá země, v rámci své plavby zmiňuje 
řadu ostrovů (335), které navštívil (např. 
Kypr nebo Zante), všímá si kostelů (389), 
klášterů (214). Za další geografické domi-
nanty textu můžeme označ i t  město 
Jeruzalém, horu Sion a Boží hrob. 

Bedřich z Donína
Bedřich Donín se ve svém cestopise nejvíce 
všímá toho, co kolem sebe vidí. Příznačné je 
pro jeho cestopis výraz město (643). Autor 
totiž nejenže detailně popisuje každé město, 
které navštívil, ale prokazuje také zároveň 
velké zeměpisné znalosti při výkladu okolí. 
Ve městech si pak všímá významných sta-
veb, od kostelů (229) a zámků (119) až po 
domy šlechticů (124). Zároveň však komen-
tuje také krajinu kolem sebe, zmiňuje řeky 
(192), moře (124) nebo hory (107). Na 
základě těchto dat lze říci, že Donínův cesto-
pis je na zeměpisnou faktografii nejbohatší. 
Navštívená místa pak Donín hodnotí převáž-
ně pozitivně – nejfrekventovanějším adjekti-
vem (po obligátním veliký a svatý) je výraz 
pěkný (215), jímž hodnotí domy, kostely, 
zámky, zahrady, vinice nebo dokonce mosty. 
Celkově vzato si lze všimnout, že Donín pou-
žívá adjektiva mnohem častěji než jeho kole-
gové v jiných cestopisech.

Václav Vratislav z Mitrovic
Diplomatická cesta Václava Vratislava mířila 
do Osmané říše. Nejfrekventovanějším pod-
statným jménem je výraz baša (216), tedy 
zastaralý výraz pro pašu. Objevují se také 
další slova označující turecké vládce nebo 
jiné hodnostáře, například orator (105) nebo 
sultán (95). Podle očekávání se nejvyšších 
příčkách objevuje také výraz Turek (202). 
Václav Vratislav byl během své cesty zajat a 
uvržen do vězení, to, že tato událost patří 
mezi dominantní témata celého cestopisu 
svědčí výskyt výrazů vězení (99) a vězeň (74). 
Zajímavostí pak je, že osmým nejfrekvento-
vanějším substantivem textu je výraz kůň 
(115) a o tureckých koních se vyjadřuje velmi 
nadšeně – objevili jsme celkem 15 kolokací s 
adjektivem pěkný. Také u Mitrovice patří 
výraz město (123) k nejfrekventovanějším 
slovům, nemá nicméně žádné speciální kolo-
kace, obvykle pouze s adjektivy (např. hlavní, 
přepěkný, císařský...).

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
Z Harantova cestopisu je patrný akcent na 
náboženské věci – tedy že než samotné ces-
tování je pro něj důležitější cíl jeho cesty, a to 
Svatá země. Nejdůležitějším místem je pro 
něj Boží hrob (212), zmiňuje však také celou 
řadu dalších biblicky významných míst jako 
jsou třeba Hora Sion (54), Hora Sinaj (58) či 
Hora Olivetská (44), případně i biblické 
postavy spjaté s těmito místy, jmenujme 
například biblické postavy králů Šalamouna 
(53), Davida (54), Herodese  (36) či 
Nabuchodonozora (12). Nejčastěji vyskytují-
cí se postavou je však pochopitelně Kristus 
(596). Na své cestě Harant navštívil také řadu 
měst, nejvýznačnější postavení mezi nimi 
zaujímá Jeruzalém (97), další se objevují 
pouze v jednotkách výskytů – například Řím, 
Medina, Padua, Alexandreia apod. Často 
tematizovaným výrazem je i slovo Turek (408 
výskytů), Harant jím ale neoznačuje jen oso-
by, ale také Osmanskou říši jako takovou.

Kristýna Nováková, Ivana Platilová, Zdeněk Polách
Univerzita Palackého v Olomouci 


	Страница 1

