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Průběh studia: 
       Jaroslava Marešová studovala na FF UK od r. 2003 obor španělská filologie, který po 
ročním studijním pobytu na Univerzitě v Salamance ukončila v květnu 2009 státní zkouškou a 
obhajobou diplomové práce „Álvar Núñez Cabeza de Vaca: cesta a proměna (Naufragios)“. 
Již během studia bylo zřejmé, že jde o mimořádně schopnou, pracovitou a iniciativní 
studentku. To doložila i její závěrečná práce, v níž zpracovala podnětným způsobem téma z 
počátků hispanoamerické literatury. V dubnu 2010 J. Marešová tuto práci úspěšně obhájila 
v rigorózním řízení a po složení rigorózních zkoušek se rozhodla v daném tematickém okruhu 
pokračovat v následném doktorském studiu. 
       V červnu roku 2010 byla přijata do prezenční formy doktorského studia na oboru 
filologie – románské literatury se specializací na hispanoamerickou literaturu. Předepsané 
zkoušky a další studijní povinnosti splnila během dvou let, takže mohla v září roku 2012 
úspěšně složit státní doktorskou zkoušku. V roce 2013 požádala o převedení z prezenční do 
kombinované formy doktorského studia. 
      Jaroslava Marešová měla a má mimořádný rozsah studijních i mimostudijních pracovních 
aktivit. Již během magisterského studia a dále pak při doktorském studiu získala zkušenosti 
s pedagogickou, lektorskou, knihovnickou i průvodcovskou, tlumočnickou a překladatelskou 
praxí. 
       Od roku 1913 působí jako profesorka španělštiny na Arcibiskupském gymnáziu v Praze. 
Několik semestrů pracovala v románské knihovně ÚRS FF UK. Od studijního roku 2010/2011 
až do konce loňského akademického roku vedla volitelné semináře hispanoamerické 
literatury pro studenty hispanistiky ÚRS a semináře hispanoamerické literatury v rámci 
programu Erasmus FF UK pro zahraniční studenty.  
       Získala řadu studijních stipendií a výzkumných grantů, podílela se (a podílí) na řešení 
Vnitřních grantů FF UK. Zúčastnila se úspěšně mnoha tuzemských i zahraničních přednášek, 
konferencí, kolokvií a kongresů, a to i s tematikou přesahující výzkumný okruh její disertace 
(obecně literatura španělského Zlatého věku, Don Quijote, atd.). 
      Má rozsáhlou publikační činnost (viz seznam přiložený doktorandkou k CV), která 
zahrnuje spoluautorství v knižních odborných publikacích a v aktech z vědeckých setkání, 
studie, články a recenze v odborném tisku i překlady beletrie. 



Disertace: 
       Pro svou disertační práci si studentka zvolila tematický okruh vycházející z práce 
diplomové, ale mnohem náročněji pojatý. Zvolený koncept vyžadoval důkladnou znalost 
velkého množství originálních textů pojednávajících o námořních plavbách  v 16. a 17. století, 
a to nejen ve španělském jazyce, ale také portugalském a italském, se zaměřením na uzší 
téma ztroskotání a jeho literární ztvárnění.  
      I když v průběhu studia doktorandka zvolené téma postupně vymezovala a zpřesňovala až 
k jeho konečné podobě, v níž se soustředila pouze na texty ve španělském a portugalském 
jazyce vzniké v 16. století, stále šlo o neobyčejně ambiciózní projekt, vyžadující práci s 
obtížně dostupnými texty a prameny ne vždy dostatečně či uspokojivě zaznamenanými a 
zkomentovanými. Skutečnost, že Jaroslava Marešová se těmito okolnostmi nenechala 
odradit a že s velkou pílí, houževnatostí a kázní dokázala v bezpočtu zahraničních knihoven a 
archivů všechny pořebné podklady najít, prostudovat a posoudit, svědčí o jejích 
mimořádných kvalitách.   
       V předložené podobě představuje práce Jaroslavy Marešové pozoruhodný příspěvěk ke 
zkoumání španělsky a portugalsky psaných textů, vzniklých v průběhu 16. století a 
pojednávajících o zámořských objevných i dobyvatelských plavbách Španělska a Portugalska. 
V českém (a československém) badatelském kontextu mohla navázat na dlouholetou tradici 
historického výzkumu v této oblasti, jak ho představoval především prof. Josef Polišenský a 
široký okruh jeho spolupracovníků, následovníků a žáků soustředěných především v jím 
založeném Středisku iberoamerických studií FF UK (1967) nebo s ním pracovně a badatelsky 
spjatých. Do něj patří i konzultantka práce Jaroslavy Marešové, PhDr. Simona Binková, CSc., 
jejíž výzkumná práce navíc reflektuje vzácnou symbiózu historického a literárního školení.   
      Novum konceptu Jaroslavy Marešové spočívá právě v úsilí postihnout význam daných 
textů s hlediska jejich literárních kvalit a jejich významu pro utváření španělské a portugalské 
renesanční literatury a pro rodící se písemnictví zámořských držav obou zemí, a to zejména 
pro literaturu hispanoamerickou.             
       Disertace se soustředí na téma ztroskotání při námořních plavbách 16. století v dobových 
portugalských a španělských písemných památkách. Na základě důkladné analýzy a 
komparace rozsáhlého korpusu textů ze španělských a portugalských knihoven a archivů 
dokládá jejich specifické rysy, z nichž některé posouvají tento literární útvar jednak 
k cestopisu jednak k autobiografii a následně v některých textech k výpravné próze a 
zárodečné podobě románu.  
      Přes rozsah zkoumané látky i mnohost analyzovaných aspektů se práce vyznačuje 
neobyčejnou strukturační kázní, důsledností při sledování dílčích problémů, schopností 
syntézy, jasností výkladu a kultivovaností výrazu. Autorka pracuje precizně s prameny i 
odbornou historickou a literárně-vědnou literaturou a přináší závažné podněty pro další 
výzkum dané problematiky. 
      Její práci pokládám za mimořádnou,  v kontextu české hispanistiky, lusitanistiky a 
iberoamerikanistiky průkopnickou a nesporně přínosnou a podnětnou  pro bádání v této 
oblasti obecně. 
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