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Kolegyně Marešová svou disertační prací navazuje tematicky na svou někdejší diplomovou a 

rigorózní práci věnovanou významnému dílu španělské (a hispanoamerické) literatury 16. století 

Los naufragios (Ztroskotání) Álvara Núñeze Cabezy de Vaca. Už tehdy prokázala solidní 

orientaci v problematice a existující sekundární literatuře. 

   Pro svou disertační práci záběr literárních pramenů s tématem ztroskotání rozšířila o další více i 

méně známé texty psané nejen španělsky, ale také portugalsky. To jí umožnilo komparativně 

posoudit výskyt a význam této tematiky v obou národních literaturách. Současně to ale 

znamenalo i rozšíření geografického zájmu od španělské Ameriky také k Brazílii (méně) a 

k „portugalským“ územím v Africe a Asii (hojněji), což nutně vedlo i k vyrovnávání se 

s mimoliterární realitou daných oblastí. K reálným obtížím, jež musela překonávat, patří i 

komplikovaná dostupnost řady textů, z nichž se některé zatím nedočkaly moderní kritické edice 

(v tom případě i jazyková podoba 16. či 17. století), a dále rozsah (např. F. Mendes Pinto). 

Prohlubujícím faktorem její práce bylo, že se neomezila jen na původně zamýšlenou 

portugalskou „kultovní“ sbírku tzv. tragických námořních příběhů vydanou Bernardem Gomesem 

de Brito v 18. století, ale s vědomím jeho edičních zásahů do originálních textů volila nesnadnou 

cestu jejich komparace se staršími edicemi. Dalším rozměrem je i srovnání atraktivity literatury o 

ztroskotáních jako žánru v portugalské a španělské literatuře. 

   Z hlediska prováděné literárně teoretické analýzy textů, které stojí na hranici mezi historií 

(svědectvím) a krásnou literaturou, s výraznými prvky cestopisu a autobiografie, formálně 

koncipované buď nezúčastněným vypravěčem, nebo v tzv. ich-formě, musela autorka nejprve 

vymezit tyto kategorie a vzhledem k různorodosti dochovaných textů také škálu, na níž se 

pohybují. Kolegyně musela řešit např. také problematiku vývoje cestopisu a jeho proměny a 

zasadit texty 16. stol. do tohoto kontextu. K dalším kategoriím, s nimiž pracuje, jsou např. 



sebeprezentace, demytifikace doby námořních objevů, akulturace a mnoho dalších.  Přitom si nad 

komplexní problematikou udržuje kontrolu a k prokázání široké znalosti existujících přístupů 

přidává i četná vlastní pozorování, hodnocení a návrhy řešení, lze tedy v pravém slova smyslu 

hovořit o kritickém uchopení problematiky. 

   Práce má přehledné a logické členění, přesto mně při jejím čtení -  zvláště v úvodních 

kapitolách práce - vyvstávala řada otázek a postřehů, chybějících informací apod., z nichž ale 

mnohé byly vysvětleny v průběhu dalších kapitol. K těm neosvětleným patří otázka, jak vypadala 

literatura o objevných plavbách (a jistě i četných ztroskotáních) ve 14. (znovuobjevování a 

kolonizace Kanárských ostrovů) a 15. století (zde se mně vybavují až legendistické reminiscence 

Václava Šaška z Bířkova, které ale musely mít nějaký přinejmenším orálně předávaný základ, o 

zestárlých a nepoznaných protagonistech plaveb). Portugalská námořní expanze o takřka století 

předstihla kastilskou. Stačilo by zmínit, že z té doby se asi žádné zásadní texty nedochovaly 

(nebo možná nebyly vydány: v AGI v Seville (asi ne Indický archiv – str. 27) jsou uchovány 

četné žádosti o kompenzaci vynaložených služeb, tzv. cartas de méritos, nebo de servicios, které 

obsahují zajímavé autobiografické informace, mj. i o dalších přeživších neúspěšné Narváezovy 

expedice, srov. např. http://www.ems.kcl.ac.uk/content/pub/b035.html). Přitom neúspěšnost 

portugalských výprav podél afrických břehů v 15. stol. (ztroskotání a zánik) možná převyšovala 

výpravy úspěšné. Mohla být absence relevantních zpráv pro 15. století dána fatálností těchto 

ztroskotání? Nebo politikou utajování informací? Nebo pozdější ztrátou archívních dokumentů 

během zemětřesení  z roku 1755? Platí něco podobného i pro španělské expedice? Mnohé z nich 

se také ztratily beze stop, a tudíž bez svědectví. Nebo nižší počet španělských zpráv souvisí se 

snazší přeplavbou Atlantiku oproti dlouhým plavbám do Indického oceánu a dál? Ale co Španělé 

a Tichý oceán? Magalhãesova plavba (1519-1521, ztráta několika lodí, Pigafettova zpráva), 

García Jofre de Loaisa na Molukách (1525-1536, s Urdanetovým popisem postupné ztráty téměř 

všech lodí) a jejich „mexičtí zachránci“ – Álvaro de Saavedra, 1527-1529). Nevyužit zůstal také 

potenciál kolumbovských dokumentů (ztroskotání lodi Santa María u Hispanioly při první plavbě 

a pokračování útrap zanechané posádky v osadě Navidad, nebo rozsáhlé bouře a nakonec ztráta 

lodí mezi Panamou a Jamajkou při čtvrté plavbě). Jeho relace jsou referenčně použity 

v souvislosti s jinými tématy, jako vidění přírody a domorodců v kontextu tzv. Zlatého věku, ale 

moment ztroskotání, respektive trosečníků je zcela opomenut. Přestože jeho první plavba spadá 

ještě do století 15., alespoň zmínka se objevit měla, zvláště když je velká část práce věnována i 



dílu, jež napsal Carlos de Sigüenza y Góngora až na samotném sklonku 17. století. Mnohé 

z těchto poznámek jsou jistě spíše z oboru historie než literatury. 

   Polemizovat by se dalo na téma Božího milosrdenství a zázraků – nedomnívám se, že jde o 

jeden ze zásadních znaků literatury o ztroskotání, nebo o literární prostředek, ale o princip 

dobového vnímání světa křesťany (zvláště v exponovaných momentech ohrožení samotné životní 

existence). Tak i zázrak kříže ve vlnách rozbouřeného oceánu: půjde nejspíše o častou 

reminiscenci na známý „zázrak“ sv. Františka Xaverského, prvního jezuitského misionáře 

v zámoří, zvláště je-li zmíněn ve spisu jezuitského pisatele. 

   Z čistě formálního hlediska: bibliografické odkazy na prameny i literaturu jsou precízní. 

Jazyková stránka textu je v porovnání s jinými předkládanými pracemi nadstandardní. Drobné 

otazníky k překladům: soud v Santo Domingo (str. 27) – v originále asi audiencia. Tato 

koloniální instituce měla skutečně i soudní pravomoci, ale zároveň – mimo dosah místokrálovství 

– byla i nejvyšším orgánem správní moci. Střelné zbraně arkebuzy (str. 74) se neplnily kaménky, 

ale kulkami – pedernal zde spíše odkazuje ke křesadlovému systému zapalování, ale uznávám, že 

původní text je zavádějící. Kategorie „jinakosti“, „jiného“, „odlišného“ (lo otro) se bez 

původních uvozovek a v překladu „druhého“ (možná „toho druhého“, resp. „jiného?“ (s. 49, ad 

pozn. 194) vytrácí, ale dále již je interpretace přehledná. 

   Opakované, ale nepřesně překládané názvy díla F. Gonzáleze de Ovieda (s. 22, 27, 29 a zcela 

jiné s. 65), nebo pochopitelné rozpaky, jak skloňovat složitá příjmení (Sigüenza y Góngora – 

např. s. 12, 29, 207; nebo v jedné větě de la Borda/Bordy – s. 28) by asi neměly vyústit 

v nejednotné tvary Jorgea d´Albuquerqueho (str. 19) x Jorgeho d´Albuquerquea (str. 40). 

Otázkou interpretace zůstává i záležitost humoru?? (možná spíše absurdity, případně i ironie) – s. 

109, 111); poslední zpověď (x spíše zpověď nebo pokání, a nikoliv poslední, 144), negros 

cimarrones byli uprchlí černošští otroci (netuším, zda je kategorie simarón – str. 147 - v češtině 

již kodifikovaná); gente de razón je dobové označení křesťanů, Evropanů, případně Španělů, 

nikoliv „rozumných“ lidí (str. 154). K dobové problematice postavení Indiánů a černochů 

v koloniální společnosti by si zasloužila pozornost díla Markéty Křížové (La ciudad ideal en el 

desierto, Praha 2004, a The strenght and sinews of this Western Worlds, Praha 2008). 

   I přes zmíněné pochybnosti, dílčí poznámky nebo výhrady, jež nepovažuji za zásadní, 

prezentuje kolegyně Marešová nejen neobyčejně pilnou, ale i odborně fundovanou disertační 

práci. Ačkoliv její Závěr (věnovaný vlastně jen srovnání děl Putování F. Mendese Pinta a Útrap 



autora C. de Sigüenza y Góngora, završujících v širším kontextu problematiku ztroskotání a 

naznačujících již cestu od dokumentu k románu) nekoresponduje úplně s titulem a úvodními 

propozicemi, je třeba ocenit, že předkládaná disertace výrazně přesahuje původní cíle. Tím tedy 

stvrzuji, že práce splňuje požadavky kladené na disertační práci a doporučuji ji k obhajobě 

s návrhem prospěla. 
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