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  Věra Tkadlečková je další ze skupiny studentek navazující iberoamerikanistiky, které si 

vybraly za téma diplomové práce některý z textů českých světoběžníků křižujících v prvních 

čtyřech desetiletí minulého století všechny kontinenty. Vzhledem k Tkadlečkové oboru 

zvolila samozřejmě dobrodruha lákaného opakovaně k pobytům na americkém kontinentě. 

Nejsem si v daném případě jist, zda lze Čecha-Vyšatu nazývat cestovatelem tak, jak to činí 

v duchu zavedené praxe diplomantka, na svých poutích sice prošel během více než dvaceti let 

celou Jižní Ameriku, jeho itinerář se však neřídil ani tak touhou po poznání a ambicí toto 

poznání zprostředkovat, jako spíše hledáním možností obživy a Čech-Vyšata neputoval ani 

tak po kulturních památkách či přírodních krásách, spíše po pivovarech, kde čeští sládkové 

ochotně zaměstnávali krajany, tím spíš, že už měli zkušenost s prací v zařízeních zaváděných 

do latinskoamerických měst středoevropskými emigranty, popřípadě po statcích na venkově a 

dílnách ve městě, kde mohl získat prostředky nejen na další putování, ale v první řadě na 

obživu. Příjem, který Čechovi-Vyšatovi pak plynul při návratech do Evropy z knih či článků 

nebyl tak vysoký, aby mu mohl zajistit živobytí podle jeho představ za jeho pobytů 

v Československu a tak brzy zamířil zase zpátky za moře.  

  Jeho knihy pak sdílejí osud publikací dalších autorů, kteří navštěvovali v období do druhé 

světové války různé země Latinské Ameriky a neměli tolik nadání, aby napsali literárně 

kvalitní texty. O tato díla tedy dnes nejeví, a nikdy nejevili, zájem literární vědci, po víc jak 

půl století se k nim však vracejí odborníci na problematiku daných oblastí, aby reflektovali 

jejich obraz, jak ho mohla vidět interesovaná česká veřejnost. Tkadlečková je potom první, 

kdo se zajímá v díle Čecha-Vyšaty výlučně o jeho brazilskou zkušenost, byť už dříve byly 

jeho texty využívány ve studiích věnovaných problematice vztahů česko-argentinských.  

  V první části práce ovšem diplomantka nesleduje brazilskou problematiku, ale nabízí krátký 

životopis Františka Čecha-Vyšaty doprovázený přehledem jeho cest. Jediným pramenem, o 

nějž se zde může vzhledem k téměř absolutnímu nedostatku sekundární literatury opírat, jsou 

jeho rukopisné paměti, jichž hojně využívá i později, byť v dalších kapitolách rozhojňuje svou 

pramennou základnu o cestopisy a novinové i časopisecké články předmětu svého zájmu. 

Obohacením jsou v dalších částech práce také odkazy na texty dalších autorů, kteří psali o 

Brazílii stejné doby jako Čech-Vyšata. Což se týká zejména sedmé kapitoly, která je tomuto 

srovnání přímo věnována (Jan Havlasa a Josef Ladislav Erben). Je v této souvislosti škoda, že 

Tkadlečková v této části své práce nepoužila také publikace Václava Kresty Brazilie. Poučení 

pro československé vystěhovalce z roku 1928. Kresta působil jako československý konzul 

v Santosu, Brazílii velmi dobře znal a poskytoval zájemcům o emigraci užitečné rady. Nebyly 



sice nepodávané tak barvitým způsobem jako líčení Čecha-Vyšata, mohly však tvořit jeho 

textu vhodný komplement tím spíš, Kresta uvádí řadu ekonomických údajů v jiné podobě, než 

se objevují u Čecha-Vyšaty. Srovnání by bylo užitečné i proto, že Kresta nabízí informace o 

možnostech zaměstnání ve městech i na venkově. Četné zmínky z této oblasti obsahují v jiné 

poloze i texty Čecha-Vyšaty, ten psal často o potížích, které hledání zaměstnání doprovázely, 

a na zaměstnavatele si v řadě případů hořce stěžoval. 

  Text má kultivovanou formu, autorka ovládá pravidla českého pravopisu lépe než většina 

jejích kolegů a kolegyň, čtenáře tedy neruší gramatické chyby. Stejnou pozornost jako 

gramatice věnovala i poznámkovému aparátu, kde také nelze vznést žádnou připomínku.  

  Práci doporučuji bez výhrad k obhajobě a navrhuji hodnotit jako velmi dobrou. 
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