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 Na zakončení bakalářského studia iberoamerikanistiky si diplomantka vybrala téma 
s interdisciplinárním přesahem, protože nabytých portugalistických vědomostí filologického 
rozměru využila ke zkoumání v jádru historiografického tématu, dotýkajícího se nadto z větší 
části jiné kulturní oblasti. Je tedy třeba kladně hodnotit její spolupráci s konzultantem 
tibetanistou, jíž vhodně doplnila nezpochybnitelné profesionální vedení iberoamerikanistky 
PhDr. Binkové. Přítomná oponentura je naopak vedena z pozice poučeného laika, takže text 
bude hodnocen spíše z hlediska metodologického se zřetelem na sdělnost a srozumitelnost 
podání. 

 Předložená práce vychází z pramenného materiálu psaného z větší části v portugalštině 
sedmnáctého a osmnáctého století, ba s jedním dobovým spisem německým, a jeho zvládnutí 
je samo o sobě v tomto stadiu studia úctyhodné. Nic na tom nemění ani fakt, že diplomantka 
současně zkompilovala řadu sekundárních prací, provedla totiž v českém prostředí nesporně 
objevnou syntézu poznatků, které načerpala v portugalštině, češtině i angličtině. Promyšleně 
přitom zhodnotila i svůj studijní pobyt v Portugalsku v rámci programu Erasmus. 
Zkoumaného autora a jeho působení v Tibetu vsadila do širšího kontextu jednak 
středoasijských objevných cest, jednak evangelizačních snah především jezuitských 
misionářů. Text navíc doplnila chronologickou tabulkou a vhodně voleným ilustračním 
materiálem. 

Práce je přehledně strukturovaná a logicky provázaná, třebaže z hlediska rozsahu je 
mezi jednotlivými kapitolami nepoměr. Po Úvodu se diplomantka v 2. kapitole zabývá 
nejprve širším kontextem poznávání střední Asie včetně jednoho z pododdílů věnovaného 
Andradovu krajanovi a rovněž jezuitovi Bentovi de Góisovi, který bude figurovat ještě 
v závěrečném Chronologickém přehledu událostí. Kapitola třetí je věnována Andradově 
biografii, čtvrtá jeho dopisům, které jsou středobodem a prapříčinou celé práce. Následuje 5. 
kapitola, detailně líčící jeho cestu do Tibetu, a šestá, která se zabývá problematikou misie v 
Caparangu v jejích různých aspektech. Z logického členění se vymyká pouze ultrakrátká 
(jednostránková) kapitola sedmá o Andradovi jako inspiraci uměleckých děl – bez ní by se 
celek ostatně obešel, nicméně má-li v něm figurovat, musela by jít cestou rozšíření, a 
především prohloubení. Text doprovází 126 podrobných poznámek s přemýšlivými 
komentáři, které svědčí o diplomantčině schopnosti propojit různé úrovně četby a zároveň o 
její badatelské preciznosti.1 

                                                           
1
 Osobně mě potěšila pozn. 76 o bohu Avalókitéśvarovi, který se shodou okolností stal inspirací pro Brazilce 

Osmana Linse v jeho mistrovském díle Avalovara. To jen na okraj. 



 Formulační úroveň textu je vysoká, s minimem pravopisných a stylistických 
nedostatků (ty lze mimochodem vytknout i leckteré práci vyšší odborné úrovně): např. 
správně tematický, lhaský, nikoli tématický, lhasský; zážitky zdokumentovat, vyrovnat se 
s nimi a podělit se o ně, nikoli (…) vyrovnat a podělit se s nimi (s. 9) aj. Za systémově 
nešťastnou volbu považuji skloňování Goa, Góji s prodlouženou délkou při flexi. Říkám to 
s plným vědomím deklinační rozkolísanosti portugalských, a obecně cizích jmen v češtině. Na 
jiné úrovni je pro změnu zachování  portugalského plurálu (v) Oleiros, odpovídající zde úzu 
v Cannes či ve Versailles, i když by se spíše nabízel příklad v Hondurasu (a druhdy také 
v Toursu nebo i jinak: ve Versaillích). Toto a podobné drobnosti jsou však jen pihy na kráse 
jinak kultivovaného plynulého textu. 

Do bibliografie se vloudila chybička přiřčením překladatele Josefa Hajného a 2. 
vydání autorskému svazku Josefa Kolmaše místo dílu Ippolita Desideriho, původně 
z odeonských ŽDM (obé v Argu). Uvedení překladatelů by slušelo i dílům Odorika 
z Pordenone. Kladu si rovněž otázku, zda mně nepovědomý Grand (s. 20) jako místo 
francouzského vydání vedle Paříže není Gand, tedy francouzská podoba Gentu, kde příslušné 
dílo vzápětí vyjde i vlámsky. V závěrečném resumé by bylo vhodnější vyvarovat se osobního 
tónu, „domnívání“ „věření“ a „doufání“ a stát po právu pevně za poznatky, k nimž práce 
„snad“ dospěla. Na druhou stranu bych byla střízlivější v hodnocení Andradovy osobnosti, co 
se „renesanční všestrannosti“ týče, protože o té mě prozatím předložené důkazy 
nepřesvědčily.  

Pokud jde o obsahovou stránku, jako neodborník na danou oblast bych uvítala alespoň 
minimální uvedení do historické situace „objevovaného“ Tibetu. Termín tibetský král (s. 24, 
25) mám při četbě tendenci vztahovat nejprve na mnohem větší území, než se v poznámce 87 
na s. 26 dovím, že jde vlastně o království Guge (západotibetské, protože tehdy je Tibet – už a 
ještě – rozdroben, to si ovšem musím zjistit jinde). Chápu, že tak zažívám obdobné pocity 
jako sami misionáři, ale uvedení na pravou míru by pro mne a mně podobné netibetology 
mohlo být razantnější zde i v jiných podobných případech (např. v případě lamů linie 
červených a žlutých čepic, s. 29). Lépe by pak vynikl třeba dosah revoluce  (spíše asi 
převratu) v Caparangu (s. 38), uspíšené dost možná právě příchodem portugalských jezuitů 
(viz. s. 29, pozn. 96), pro dějiny celého Tibetu. 

Je ovšem především třeba říci, že práce Soni Černohorské splnila měrou vrchovatou 
nároky kladené na bakalářskou práci, ba jak z výše uvedeného vyplývá, vzbudila reakci 
odpovídající spíše ohlasu na publikovanou odbornou stať.  

Diplomantka jasně prokázala, že vědomosti získané v bakalářském studiu dokáže 
tvůrčím způsobem využít a zúročit při další práci. Navrhuji hodnocení výborně. 

 

 

 

V Praze 8. září 2011       PhDr. Vlasta Dufková 


