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Předkládaná diplomová práce se pohybuje na dvou rovinách - teoretické uvedení problematiky 
následuje vlastní praktická část, představující vlastní těžiště práce. V úvodní studii se autorka věnuje 
osobnostem, které lze označit jako vůbec první kronikáře mexické oblasti (tzv. vojáci-kronikáři). 
Ve stručnosti jsou uvedeny nejen vlastní biografie Andése de Tapia a Francisca de Aguilara, ve 
stručnosti jsou připomenuty i životní osudy nejznámějších kronikářů conquisty Mexika Hernána 
Cortése a Bernala Díaze del Castil1o. Samotné texty Anrése de Tapia a Francisca de Aguilara jsou 
podrobeny analýze a vzájemné komparaci i stručnému srovnání s Dopisy Hernána Cortése a kronikou 
Bernala Díaze. V analýzách obou textů klade autorka důraz na jejich hodnotu jakožto specifického 
etnografického pramene, všímá si obrazů nativní mexické společnosti, které obě kroniky podávají, 
ovšem je si vědoma omezení a možných zkreslení těchto útržkovitých zpráv, způsobených jak 
nepochopením předkolumbovské reality, tak vlastní "profesí" jejich autorů, kteří byli v první řadě 
conquistadory, tzn. osobami, kteří přišli nativní svět vyvrátit. 

Hlavní těžiště práce leží ve vlastních překladech kronik Andrése de Tapia a Francisca de Aguilara. 
Zde autorka doplňuje vlastní text bohatým poznámkovým aparátem, doplňujícím a upřesňujícím jak 
vlastní faktografii (vysvětlení nahujské terminologie včetně zajímavých etnobotanických údajů -
např. str. 82, upřesnění geografických lokací, objasnění současnému čtenáři neznámých pojmů 
s ohledem na jejich kulturněhistorické souvislosti - např. str. 98 atd.), tak některé nejednoznačnosti 
textu s odkazem na související relevantní zdroje (str. 84 aj.) 

Celkově působí práce velmi vyrovnaně. Zcela nepochybný je její pozitivní přínos jakožto prvního 
slovenského překladu kronik Andrése de Tapia a Francisca de Aguilara, který zpřístupní obě díla jak 
slovenským, tak českým čtenářům z řad odborné i zainteresované laické veřejnosti. V tomto ohledu 
musím rovněž ocenit autorčinu schopnost srozumitelným, avšak autenticitu nezkreslujícím způsobem 
přeložit archaické španělské texty. Domnívám se, že v tomto smyslu by bylo vhodné předkládanou 
práci s drobnými úpravami publikovat v knižní podobě. 

Na druhou stranu je škoda, že autorka při analýze obou textů vycházela primárně z edice Germána 
Vásqueze de Chamorro, jehož dílo užila i při tvorbě poznámkového aparátu vlastního textu, a 
neprovedla v tomto ohledu širší komparaci dalších historiografických děl, vztahujících se ke conquistě 
Mexika. Rovněž se domnívám, že autorka mohla podrobněji rozvést a hlouběji analyzovat vlastní 
"teoretický rámec" specifického pojetí historiografie, v jehož kontextu oba autoři interpretují 
historické události jako projekce "vůle Boží" (providencialismus), a jeho vliv jak na texty obou 
kronik, tak najejich pozdější interpretace. 

Přes uvedené drobné nedostatky, které ovšem uvádím spíše jako možné příspěvky do diskuse, se 
domnívám, že uvedená práce zcela splľluje (a v některých ohledech překračuje) nároky kladené na 
diplomovou práci. Zcela jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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