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Kolegyně Tkadlečková, podobně jako již dříve její předchůdkyně (např. D. Havlíková (2006), M. 

Hlávková (2007), S. Keilová (2010), L. Kratochvílová (2012), ale také G. Kallová (2010) aj.), se 

ve své diplomové práci zaměřila na problematiku cestovatelství a cestopisectví, respektive 

emigrace do Lat. Ameriky, a jako mnohé z nich (ovšem v různé míře) se koncentrovala na 

osobnost cestovatele Fr. Čecha-Vyšaty. Její zájem o Brazílii ji však na rozdíl od kolegyň přivedl 

k důkladnému zpracování právě této dílčí, ale podstatné destinace Vyšatových cest, kde –sečteno- 

strávil několik let. 

   Práce V. Tkadlečkové zahrnuje Vyšatův životopis a přehled jeho cest (kap. 2), která se asi 

nejspíše překrývá s biografickou pasáží D. Havlíkové, obě totiž využily prakticky jediný 

podrobný zdroj Vyšatova curricula – a sice jeho rukopisné paměti uložené v Náprstkově muzeu. 

Tkadlečková práci Havlíkové uvádí i v úvodu i v použité literatuře, ale postrádám její 

zhodnocení, vymezení se vůči její verzi či zdůraznění vlastního přínosu. Kap. 3 (Srovnání 

autorových cestopisů a pamětí, str. 27-30) by měla být spíše logickým vyvozením kap. 4 a 5 

(pobyty v Brazílii) a jejich komparace s kap. 2. Až posud je většina předložená práce (kap. 2, 4 a 

5) silně deskriptivní, závislá takřka výhradně na Vyšatových textech jako jediných zdrojích, jako 

by se Tkadlečková ostýchala vnést vlastní náhled či komentář (namátkou: čtenář by třeba uvítal 

informaci, že v rodné vsi –str. 12- je možné navštívit expozici o významném rodákovi; že těžko 

identifikovatelným „Muzeem v Buenos Aires“ – str.11-, jemuž cestovatel údajně věnoval část 

svých přírodovědných sběrů, je pravděpodobně Museo Histórico Natural, pozdější Museo 

Nacional de Historia Natural a dnešní Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardo 

Rivadavia (MACN), a nejspíš bych se na vedení obrátila s dotazem na osud těchto exponátů, 

jejich množství a význam; stejnou příležitost k vysvětlivce pod čarou skýtají četné pivovary, 

v nichž byl Vyšata zaměstnán a většina z nichž dodnes existuje, zmínka o krizi ekonomiky kávy, 



tak příznačné pro Brazílii konce 20. let, aj. podněty, které by Vyšatovy texty doplnily, osvětlily, 

zasadily do kontextu, obohatily. 

   Výhrady: autorka správně poukazuje na nesrovnalosti v datech Vyšatových cest (str. 31), ale 

sama k nim paradoxně přispívá, když odjezd na jeho druhou cestu situuje jednou k 4.3.1914 (str. 

17, podle Pamětí) a podruhé už k roku 1913 (str. 31, překlep?) a na stejné str. opět 1914. 

   Sumarizováno: Tkadlečková využila rozsáhlý pramenný materiál (vedle pamětí a cestopisů také 

četné novinové články z časopisů Československá emigrace, Krajan aj.), upozornila na jejich 

obsah a případné nesrovnalosti, dala si práci s četnými ilustrativními citáty, ale netroufla si už na 

rozsáhlejší analýzy a kontextové komentáře. Značná závislost na pramenech (a nedostatek 

kritického přístupu) se pak promítá i do banálních záležitostí, jakými je přejímání Vyšatova, dnes 

už zastaralého pravopisu (Theresópolis, Colônia Guarany, kolísání Mogy Mirim a Mogi Mirim), 

nezajímá jí identifikace obcí ani indiánských kmenů – zde vidím ještě nevyužitý potenciál jinak 

velmi pracného zdokumentování Vyšatových cest. 

   Situace se mění v druhé polovině práce – kap. 6 (Kontakty s krajany a informace pro 

emigranty) a kap. 7 (Srovnání cestopisů F. Čecha-Vyšaty s dalšími texty o Brazílii). Zde je patrná 

práce se sekundární literaturou, snaha rozvinout Vyšatovy postřehy a také konfrontovat jeho 

zážitky a jejich literární zpracování s texty dalších jeho současníků, pohybujících se ovšem 

v Brazílii za jiných podmínek. 

   Formální stránka práce (citace i jazyková podoba – místy snad až na interpunkci) je v pořádku, 

práce splňuje nároky kladené na práci diplomovou a doporučuji ji k obhajobě – s návrhem na 

hodnocení velmi dobře. 
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