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Školitelský posudek na bakalářskou práci Petry Čechmánkové Jorge Listopad 
- portugalský divadelník českého původu 

Bakalářská práce Petry Čechmánkové je výsledkem poměrně dlouhé - a nakonec 
snad i smysluplné - společné komunikace mezi autorkou a školitelem, byť v počátečních 
fázích bylo obtížné najít společnou řeč a (také) představu o kýženém výsledném tvaru. 

Téma práce bylo inspirováno autorčiným studijním pobytem v Lisabonu, kde měla 
postupně možnost nahlédnout blíže na inspirující osobnost Františka Listopada, v 
luzofonním světě známého jako Jorge. Ve své BP se pokusila o představení jeho 
divadelních aktivit a ukázat ho jako divadelníka, který významným způsobem zasáhl do 
vývoje moderního portugalského divadla a přispěl k rozvoji tamní nezávislé i oficiální 
divadelní scény - jako režisér, pedagog, ředitel i kritik. 

Bakalářská práce Petry Čechmánkové je přehledně členěna do několika tematicky 
laděných kapitol, v nichž se autorka postupně věnuje životnímu příběhu sledovaného 
tvůrce (kapitola 3), pokouší se jej alespoň stručně zasadit do širšího portugalského 
kulturně-společenského (a historicko-politického) rámce (kapitola 4); dále popisuje 
Listopadovy režijní aktivity (zejména ty v portugalských divadlech; kapitola 5) a 
naásledně se věnuje jeho pedagogickým aktivitám na poli portugalského divadla 
(kapitolu 6 v tomto ohledu považuji za nejpřínosnější, neb se autorce podařilo shromáždit 
i osobní svědectví divadelníků, kteří s Listopadem v rámci herecké přípravy a 
divadelního studia přišli do styku). Samostatnou kapitolu autorka také věnuje 
Listopadově práci žurnalistické/kritické, kde ho představuje jako (ve své době) aktivního 
divadelního kritika (kapitola 7). Součástí práce je též soupis Listopadových režií na 
portugalských scénách. 

Ve výsledné podobě práci považuji za užitečný příspěvek k poznání mnohaličné 
osobnosti česko-portugalského literáta Františka Listopada, a to především díky tomu, že 
autorka představuje - u nás - méně známé aspekty jeho tvorby, k nimž se díky svým 
opakovaným pobytům v Portugalsku dostala poměrně blízko a dokázala alespoň částečně 
využít i osobních svědectví a lokálních archivních materiálů a portugalsky psané 
literatury. 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako velmi dobrou. 
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