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Vyjádření oponenta 

Autor disertačního textu ve vstupu předesílá, že se věnuje přednostně podobám zahraniční politiky 

Brazílie, jak praví název práce, s důrazem k vazbě Československa a Brazílie v čase studené války. 

Téma bezesporu badatelsky zajímavé, a to nejen k roli Brazílie na jihoamerickém a latinskoamerickém 

subkontinentu, ale i v provázanosti s dějinami moderní česká (československé) latinoamerikanistiky, 

kdy jména Getúlio Vargas či Juscelino Kubitschek (diplomacie pro rozvoj) si bezesporu zaslouží jak 

badatelského zájmu, tak společenského respektu. Dvacetiletí moci vojáků a technokracie (1964-1985) 

si pak v budoucnu zaslouží ještě nejednou samostatného zájmu badatelské obce, a to i z pohledu 

Střední Evropy. Tolik vstupní část oponovaného textu, který je vystavěn s důrazem na materii 

brazilské provenience a uvádí nás k archivním fondům České republiky a k těžišti oponovaného textu.  

Těžiště druhé části spočívá v heuristice a interpretaci materie, která byla pro účely poznání uchopena 

disertantem v její prvotní podobě. Autor nechává hovořit doposud nepublikované prameny a 

rozhojňuje tak naše dosavadní znalosti k tématu včetně „krajana“ prezidenta J. Kubitscheka či akce 

„Manuel“. Především nás uvádí do přediva dobového dění z pohledu Střední Evropy zastupované 

československými ambicemi. Jak v případě prvé – z pohledu sdělování a čtení, tak v případě druhé 

partie předkládaného textu autor čtenáře zaujme a poznáním obohatí. 

Disertační práce i při ocenění zvládnutí archivní materie vykazuje rysy chvatu a nedostatku času pro 

finální přečtení textu a jeho konečnou editaci. Jen tak možno přijmout a vysvětlit „ prohřešky“ týkající 

se např. identifikace protagonistů – hovoří-li autor o Spojených státech, má tím (jak víme) na mysli 

Spojené státy americké, hovoří-li o Spojeném království či Británii, má na mysli Velkou Británii, 

hovoří-li o „světové válce“ (s. 4), snad má na mysli studenou válku atd.  

Je skutečností, že oceňuji práci s prameny v České republice od Národního archivu, přes Archiv 

ministerstva zahraničních věcí ČR až k Archivu bezpečnostních složek - to na jedné straně, na straně 

druhé znalost pramenů brazilské provenience. Brazilská zahraniční politika od druhé poloviny 

sedmdesátých let 20. století včetně brazilsko-československých a brazilsko-českých relací zůstává 

otevřeným tématem budoucím zájemcům.  

Disertační práci pana Matyáše Pelanta naplnila zadání a splňuje i s výše uvedenými připomínkami 

standardy kladené na podoby disertačních prací. Předloženou disertační práci přijímám a doporučuji 

k obhajobě s klasifikací – prospěl. 
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