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Hana Matochová zvolila téma náročné svou novostí: pustila se do poznání a reflexe 

literární oblasti u nás neznámé a i v mexickém kontextu málo kriticky zpracované. Oceňuji 

odvahu k tématu, při jehož zvládnutí si musela vést bez běžné odborné opory. Neomezila se 

při tom na uspořádání literárního materiálu a informaci o okolnostech, k čemuž takové téma 

svádí, ale i přístup zvolila náročný. 

Prvních pět kapitol promyšleně rozvrhuje téma. Autorce se podařilo jak popsat situaci 

mayské literatury, tak dát jí obecnější význam v globálním kontextu. V tom je další hodnota 

práce: spojuje erudici a reflexi Díky tomu púsobí množství nabytých znalostí uspořádaně a 

pevně. 

Hana Matochová přemýšlí o mayské poezii jako o fenoménu nahlédnutém prizmatem 

současné filosofie a myšlení o literatuře. Práce tím získává na pronikavosti a na zajímavosti 

přesahující oblast iberoamerikanistiky či hispanistiky. Myšlenky dekonstrukce a postmoderny 

originálně a s porozuměním aplikuje na odlehlou mayskou literaturu. zpětně jim tak dává 

nov)' kontext a ukazuje, jak současné teorie otevíraj í nový prostor pro heterogennost světa a 

mění vztah k jiným kulturám. Výborně formulované a myšlenkově vyzrálé jsou zejména 

pasáže v kapitole "Slova na počátku". Domnívám se, že by bylo možné z ní vyjít pro článek 

k publikaci v odborném časopise. 

Cenná je také komparace mayské obrody a českého národního obrození (a jeho pojetí 

u V. Macury). Naplňuje se tak dialogický smysl studia cizích literatur: vidět je s otevřeností 

k jiné skutečnosti a zároveň v pohledu z našeho prostředí (ortegovská "okolnost'"). 

Celá práce si stále a v mnoha polohách uvědomuje význam jazyka, a to jak literární. 

tak kulturní. Studovaná mayská literatura skýtá pozoruhodný příklad bilingvismu, 

prostupování jazyků. vztahu literatury a orální kultury. 

Od celkového záběru práce souvisle přejde k seznámení s konkrétními básníky: 

plynulý přechod umožnila kapitola věnovaná konkrétnímu "příkladu transformace orální 

slovesnosti do textu" v díle Cocoma Peche. Následující představení čtyř mayských básníků je 

založené na komentovaném výběru básní. kde autorka našla dobrou proporci a vytvořila si 



předpoklad pro závěrečné koncentrované shrnutí rysů vidění světa v této mayské poeZII. 

Bohatství ukázek básní a jejich komentář dává přesvědčivost tvrzení o reprezentativnosti 

zvolených autorů. V této práci je třeba zvlášť ocenit nesnadný překlad všech básní. nedílnou 

součást zprostředkování neznámé literatury českému prostředí. 

Oceňuji také přílohy, které vizuálně dokládají rozvětvenost mayského jazyka a tradici 

mayských časopisů. Rozsáhlý rozhovor s básníkem Cocomem Pechem, jenž byl i 

konzultantem této diplomové práce, umocňuje aktuálnost tématu. 

K hodnotám diplomové práce patří široký záběr teoretické a filosofické literatury 

k různým aspektům problematiky. Profesionálně zvládnutá práce touto sekundární literaturou 

přispěla k odborné a stylistické kvalitě jazyka práce. Odbornou samozřejmostí je pro autorku i 

pečlivé zredigování celého textu. 

Doporučuji přijmout diplomovou práci Hany Matochové k obhajobě a navrhuji 

hodnotit ji jako výbornou. 
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