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Dlouhou dobu nedoceněným a jen okrajově zmiňovaným pramenem k poznání Egypta a 
severovýchodní Afriky bylo dílo františkánského misionáře Remedia Prutkého, který v 18. 
století působil v Egyptě a Etiopii. Během svého pobytu v Egyptě a Etiopii Prutký pořídil 
celou řadu spisů - zápisky z cest, slovníky, pojednání o chemii a alchymii, náboženské spisy 
aj. Zejména Prutkého Itinerarium obsahuje mnoho cenných informací o staroegyptských 
památkách, které měl možnost sám navštívit, včetně pyramid a hrobek na memfidské 
nekropoli. Prutkého dílo je však, bohužel, roztroušeno v knihovnách a archivech v několika 
zemích, což byl jeden z hlavních důvodů, proč dosud nedošlo kjeho soubornému zpracování 
a vydání. Některé z jeho spisů se zatím ještě nepodařilo najít, známe je pouze z jejich citace 
v jiných dílech. 

Diplomová práce M. Dospěla představuje první důkladné zhodnocení života a díla Remedia 
Prutkého. Předcházelo mu autorovo dlouhodobé shromažďování a zkoumání všech 
dostupných relevantních archivních materiálů, a to nejen v České republice, ale také 
Rakousku, Itálii a Egyptě. Velkou pozornost M. Dospěl věnoval rovněž kritické zhodnocení 
prací jiných autorů, kteří se dosud životem a dílem Remedia Prutkého zabývali. 

Prameny vztahující se k ranému období života R. Prutkého jsou více než skrovné, dokonce 
nejsou věrohodně doloženy ani přesný rok jeho narození, ani jeho křestní jméno. Informací 
přibývá až s počátkem Prutkého studií, nástupu do františkánského řádu a zejména pak po 
zahájení jeho misijní činnosti v jižním Egyptě, v oblasti obývané egyptskými křesťany, 
Kopty. Relativně dobře je doloženo také působení Prutkého v Etiopii u císařského dvora 
v Gonderu, pouť na Sinaj aj. M. Dospěl ve své práci pečlivě zkoumá a hodnotí prameny 
vztahující se k egyptskému působení Prutkého na pozadí dlouhodobého úsilí Vatikánu upevnit 
své postavení mezi křesťany v severovýchodní Africe. Svou pozornost M. Dospěl ovšem 
věnuje i těm spisům, které se přímo Egypta a Etipoie netýkají, a to Prutkého působení v Itálii, 
Rusku a u císařského dvora ve Vídni. 

Práci M. Dospěla doprovází podrobný soupis dochovaných spisů Remedia Prutkého, 
vydaných i dosud nevydaných, bibliografie a přílohy s ukázkami z Prutkého spisů. 

Ve své diplomové práci M. Dospěl rekonstruoval na základě i dochovaných pramenů životní 
osudy českého misionáře R. Prutkého, sestavil ucelený přehled jeho spisů a podal celkové 
zhodnocení jeho díla. Dospělova práce je cenným příspěvkem k poznání Egypta a Etiopie 
v 18. století. Je pro ni charakterická velká pečlivost věnovaná pramennému materiálu. 
Shromáždění a precizní identifikace všech dostupných archivních pramenů k životu a dílu R. 
Prutkého je dalším z jejích hlavních přínosů. Diplomové práci M. Dospěla nelze vytknout 
závažnější nedostatky. . i J 
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