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Hana Drahošová, Úloha jezuitů v procesu zavádění evropských zemědělských technik 

v mexické Dolní Kalifornii, diplomová práce, Praha, ÚE FF UK, 2009. 

Předkládaná diplomová představuje zajímavý interdisciplinární výstup stojící na pomezí 

hned několika vědních disciplín a to zejména etnologie, historie, agrikultury a hortikultury. 

Pro zpracování zvoleného tématu je autorka nesporně velmi dobře kvalifikována nejen svým -

v současné době dokončovaným studiem etnologie - ale již uzavřenými studii dalších 

zmíněných oborů a následnou konkrétní praxí. 

Problematika úlohy jezuitů v procesu zavádění evropských zemědělských technik 

v Novém světě obecně, v Dolní Kalifornii konkrétně nebyla nejen v české odborné literatuře 

doposud zpracována a v tomto ohledu představuje práce nesporné novum. 

Vlastní text je rozdělen do dvou základních bloků, z nichž první představuje detailně 

rozpracovaný obraz vzniku a fungování jezuitských misií ve všech jeho konturách a 

kontextech. V jeho závěru je podána historická, geografická a antropologická charakteristika 

Dolní Kalifornie, s důrazem na problematiku zakládání misií v této oblasti. 

Jádro celé práce leží v bloku druhém, jenž v úvodní části přináší odborný pohled na různé 

typy zemědělství jak ve Starém, tak i Novém světě, charakterizuje klimatické a hydrologické 

podmínky Dolní Kalifornie, aby nakonec podal přesvědčivý rozbor úlohy jezuitských 

mIsIOnářů ve složitém procesu zrodu a následného vývoje nového fenoménu - vysoce 

sofistikované zemědělské činnosti v podmínkách nelehkých a od evropských diametrálně 

odlišných. 

Autorka vychází ve své práci zejména ze všech hlavních edic pramenů k dějinám a 

antropologii "jezuitské Kalifornie", jejichž údaje tvůrčím způsobem interpretuje a doplňuje 

informacemi ze specializované, především mexické a české odborné literatury. Výsledkem 

jejího snažení je velmi solidní a nápaditý text, který vysoce překračuje běžný průměr 

diplomové práce a proto jej plně doporučuji k obhajobě s návrhem na hodnocení známkou 

výborně. Domnívám se rovněž, že druhá část textu by si (po patřičných formálních úpravách) 

nesporně zasloužila publikaci v některém odborném periodiku a jistě by bylo záhodno, aby 

autorka v rozpracovaném tématu i nadále pokračovala (doktorské studium). 
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