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Jako téma své diplomové práce zvolila Denisa Töžérová velmi odvážně téma z oboru dějin 

historiografie; jinými slovy, téma, které vyžaduje velkou schopnost kritického čtení a 

zasazování informací do kontextu. A je třeba hned na úvod konstatovat, že výsledek jejího 

úsilí je zdařilý. 

 Konkrétně se diplomantka rozhodla zpracovat problematiku moderní reflexe jedné z 

nejvýznamnějších kapitol raných dějin Brazílie – plantážního otroctví. V případové studii 

věnované vůdčí postavě studia dějin otroctví, Gilbertu Freyrovi, a následným ohlasům jeho 

díla v pracích dalších badatelů se dotkla i obecnějších problémů historické paměti a obrazu 

jiného/sebe sama, utvářeného intelektuály, ale dále transformovaného společností, jíž se 

dotýká.  

 Po úvodní kapitole, v níž stručně nastínila současný stav poznání o černém otroctví 

v Brazílii, a po stejně stručném a kompaktním biografickém medailonku Gilberta Freyra 

následuje rozbor jednotlivých Freyrových knih, v chronologickém pořadí tak, jak byly 

postupně vydávány – nejen nejznámější Casa Grande y Senzala, ale i méně oceňované, ale 

tím zajímavější práce, jako je esej Nordeste nebo série esejů/přednášek Interpretação do 

Brasil. Snažila se zasadit tato díla do kontextu okolností jejich vzniku a tím usnadnit jejich 

pochopení čtenáři. Vytknout by se jí dala skutečnost, že v některých momentech není příliš 

zřejmé, zda parafrázuje Freyrovy názory na otroctví, konstatuje „tvrdá fakta“ o otroctví, 

načerpaná z děl jiných autorů, nebo prezentuje své vlastní názory.  

V poslední části práce jsou pak představeny koncepty, které díky Freyrovi vstoupily 

do historiografických debat (rasová demokracie, lusotropikalismus atp.) a následně díla 

historiků, kteří Freyrovo dílo dále rozvedli nebo podrobili kritice. Zde je možné vznést další, 

výtku: název práce sliboval ohlas Freyrova díla v brazilské společnosti, čtyři zmínění 

historikové (Tannenbaum, Harris, Davis a Genovese) ale pocházejí z USA, které samozřejmě 

také nesou ve své historické paměti břemeno otroctví.  Stejně tak koncept lusotropikalismu 

daleko přesahuje hranice Brazílie. Je zřejmé, že v průběhu práce se původní projekt výrazně 

posunul. Na druhé straně paradoxně toto rozšíření záběru činí práci zajímavější a podnětnější, 

demonstruje na propojení historiografického diskursu (nejen) v rámci amerického kontinentu 



a zároveň ukazuje, jak dílčí téma brazilského „břemene otroctví“ ovlivnilo vědy o člověku 

v jiných částech světa.  

 Je zřejmé, že diplomantka všechna analyzovaná díla samotného Freyra skutečně 

důkladně prostudovala; u děl ostatních historiků čerpala z výběrových edic nebo ze 

sekundární literatury. Celkově je na její práci patrná velká závislost na klíčovém sekundárním 

zdroji: životopisné monografii o Gilbertu Freyrovi z pera brazilské historičky Márie Lúcia 

Pallares-Burke (2005), jak co do periodizace Freyrova života, tak v mnohých hodnoceních 

jeho děl. Diplomantka nicméně své zdroje nezastírá, řádně cituje. Zároveň je zřejmé, že 

některá témata ji zaujala více a v analýze Freyrových textů se na ně speciálně zaměřila (voz 

podnětné postřehy o ženách, ať již otrokyních, nebo běloškách z vyšších vrstev). 

 Odhlédneme-li od již zmíněných formulačních nejasností, je předložená diplomová 

práce kultivovaně psaná a přehledně uspořádaná. Celkově je možné říci, že Denisa Töžérová 

prokázala schopnost samostatného nakládání s primárními i sekundárními zdroji a jejich 

následného originálního zpracování do koherentního výkladu, dobře využitelného jinými 

zájemci o problematiku. Ráda doporučuji její práci k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm 

výborně. 
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