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Oponentský posudek 

První část práce obecně přibližuje problematiku jezuitských misií. Věnuje se strategii výběru 
adeptů na členství v řádu, motivacím pro odchod do zámořských misií, zmiňuje některé 
důležité osobnosti z řad jezuitů, které vynikly v ryze praktických disciplínách (architektura, 
farmacie, kartografie atd.) Pozornost je věnována rovněž vlastnímu zakládání misijních stanic. 
Dále se autorka zaměřuje na geografická a antropologická specifika Dolní Kalifornie.Všímá si 
procesu zakládání misií v této oblasti a kritérií vedoucích k výběru vhodné lokality. Dále 
rozebírá spektrum vztahů misionářů a místního obyvatelstva. 

Těžiště práce leží v její druhé části, kde autorka shrnuje různé typy zemědělství v Novém 
Španělsku a v Evropě, hodnotí klimatické a hydrologické podmínky Dlní Kalifornie, aby 
následně podala podrobnou analýzu vlivu jezuitských misií na zavádění nových 
zemědělských plodin v oblasti. Soustředí se jak na vybrané rostlinné produkty (pšenice, 
kukuřice, ovoce a zelenina, vinohradnictví aj.), tak na zavádění chovu evropských zvířat 
(hovězí dobytek, skot, koně aj.) 

Práce historizujícího charakteru vychází zejména z historiografických jak česky psaných tak 
cizojazyčných pramenů. Autorčina tvrzení jsou vhodně doplněna citacemi z dopisů členů 
Tovaryšstva Ježíšova a bohatým obrazovým materiálem. Vzhledem k zajímavému a v českém 
jazykovém kontextu nepříliš reflektovanému tématu stejně jako k evidentní erudici autorky je 
podle mého názoru škoda, že vlastní problematice úloze jezuitů při zavádění nových 
zemědělských plodin je věnována pouze závěrečná třetina práce. Obecný úvod, byť kvalitně 
zpracovaný, v tomto případě možná mimoděk ubral prostor vlastnímu klíčovému tématu. 

S autorkou bych si dovolila polemizovat v jejím tvrzení na str. 11, že indiáni "byli zvyklí 
sociální svobodě prakticky bez omezení..." U nativních obyvatel Dolní Kalifornie jistě 
existovala celá řada kulturních omezení, která ale nebyla Evropany rozpoznána a pochopena. 

Stejně tak se domnívám, že by mohlo být přínosné hlouběji propracovat kapitolu, věnující se 
"Vymýcení původního náboženství" (str. 26). Autorka by se např. mohla zaměřit na 
souvislosti alimentačních zvyklostí s náboženskými představami a jejich proměny v důsledku 
přechodu od lovecko-sběračského způsobu života k sedentárnímu zemědělství. 

Dále musím vytknout některé nepřesnosti - tak např. na str. 36 autorka tvrdí, že "Další 
komoditou byl cukr, který se pěstoval..." Pravděpodobně má na mysli cukrovou třtinu, nikoli 
produkt z ní vzešlý. Po formální stránce pak některé citační odkazy neodpovídají citační 
normě (pozn. 204 na str. 34 či pozn. 233 na str. 39). 

Přes zmiňované výtky se však domnívám, že práce představuje velmi kvalitní výstup, 
využívající interdisciplinárního uchopení problematiky, kterou tak mapuje inovativním a 
vysoce přínosným způsobem. Bylo by vhodné, kdyby diplomantka téma hlouběji 
rozpracovala např. v rámci budoucí disertační práce. Jednoznačně doporučuji k obhajobě a 
navrhuji hodnocení výborně. 
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