
Posudek bakalářské práce Marii Šťastné (v zastoupení za vedoucího Víta 

Kazmara) 

Motiv smrti v Nezahualcóyotlově poezii 

 

Vzhledem ke zdravotnímu stavu vedoucího práce, dr. Víta Kazmara, jsem byla 

pověřena vypracováním tohoto posudku.  

Úvodem musím s potěšením konstatovat, že nahuaská/aztécká poezie z dob před 

španělskou conquistou a během ní se stále těší mezi studenty oblibě, což ukazuje 

přitažlivost předkolumbovských civilizací i nadčasovost jejich literárních památek. 

Zároveň je to ovšem literatura, jejíž studium s sebou nese řadu problémů – byla ve 

své většině orální, tudíž její zápis je pozdější a to nutně vede k odhadům ohledně 

původnosti, zásahů do znění apod.; autoři mluvili indiánskými jazyky, studenti ovšem 

musí většinou pracovat se španělskými překlady.  

Nejinak je tomu v práci M. Šťastné: zvolila básnické dílo jednoho z identifikovaných 

autorů, vládce Texcoca, Nezahualcóyotla, v překladu předního odborníka na 

nahuaskou kulturu, Miguela Leóna Portilly. Korpus je tedy od počátku jasně stanoven 

a autorka navíc vybírá jeden konkrétní motiv, a to motiv smrti, což jí umožňuje napsat 

soustředěný text. 

Struktura bakalářské práce je tradiční, pro dané téma vhodná. M. Šťastná nás 

nejprve seznamuje s kontextem (změnila bych název „Nezahualcóyotlův kontext“), 

což je jistě adekvátní, ovšem historické a biografické okolnosti působí příliš rozvlekle 

a bez jasné provázanosti s tématem práce. Zdařilejší je druhá kapitola, která se  

věnuje nahuaskému přístupu ke smrti. Autorka vyhledala v sekundární literatuře 

zajímavé informace a dokázala je čtivě podat; zde je bavíc souvislost s ústředním 

tématem zřejmá.  

Jádro práce tvoří třetí a čtvrtá kapitola, které se již soustředí na Nezahualcóyotlovo 

dílo a na jednotlivá topoi a obrazy spojené s motivem smrti. M. Šťastná vychází ze 

studií M. L. Portilly, adekvátně je propojuje s jinými komentáři a vlastními názory a 

dokládá citacemi z nahuaských básních ve španělském překladu. 

Jako zásadní se tak jeví vladařovy obavy ne ze samotné smrti, jako spíše ze 

zapomnění. Proto vyvstává jako  klíčové téma přetrvání a tím i velmi moderní téma 

poezie, umění… jako možnosti zapomnění uniknout. Snad právě proto se 

Nezahualcóyotl, vladař a válečník, stal i básníkem.  

Poslední kapitolu „Novodobá koncepce smrti a N. odkaz v současné kultuře“ považuji 

za nadbytečnou. Hledání souvislostí by bylo jistě zajímavé, ale přesahuje rozsah y cíl 

této práce a ve výsledku pak tato kapitola působí velmi útržkovitě a povrchně a výběr 

zmíněných autorů a děl spíše nahodile; jediný hlubší vhled je nabídnut do díla E. 

Cardenala.  

Zatímco po obsahové stránce je práce až na drobné nedostatky zdařilá, bohužel 

daleko více chyb nalezneme v jazykové/stylistické rovině, jako by autorka neměla 

čas na důkladnou korekturu. Objevují se časté chyby v interpunkci (hlavně chybějící 



či přebývající čárky v souvětích), také pravopisné a gramatické chyby; pro příklad: na 

s. 8 „životní události, které ho zasáhli“, s. 19 „ta právý o události“, s. 24 „poesie 

jedinou významnou věcí na zemi“. Citace mají nesjednocený formát, někdy jsou 

kurzívou, jindy ne. 

 

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji bakalářskou práci k obhajobě a navrhuji 

hodnocení velmi dobře. 

 

Praha, 15. 8. 2022      Mgr. Dora Poláková, Ph. D.  

   


