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Oponentský posudek bakalářské práce 

 

Barbora Terešková,  Konec maurské Granady, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická 
fakulta, Ústav románských studií, Praha 2011, 64 str.  
 
Autorka bakalářské závěrečné práce si vzhledem ke svému studijnímu pobytu ve Španělsku – 

okouzlena pozůstatky maurské Granady a její historií - zvolila téma proměny někdejší 

poslední arabské (muslimské) enklávy na Iberském poloostrově po jejím dobytí v roce 1492. 

   Za tímto účelem věnovala druhou a třetí kapitolu dějinám Granady za dynastie Nasrovců 

(nazaríes) ve 13. až 15. stol., čtvrtá kapitola se zabývá válkou o Granadu (1482-1492), pátá 

jejím definitivním pádem (1492) a teprve šestá proměnou kdysi převážně islámské Granady 

v integrální součást katolické Kastilie. 

   B. Terešková pojala toto téma velmi zeširoka, počínaje nástinem historické situace od 

nástupu nasrovské dynastie v roce 1236 přes její pád v roce 1492 až po novou realitu 16. 

století. (Za ne zcela odůvodněný považuji postup jejího líčení od náboženství a jazyka 

obyvatel přes architekturu a kulturu k ekonomice a politice v kap. 3 – ona sama tento postup 

nezdůvodňuje.) Tato šíře v sobě skrývá značná rizika – omezený prostor (i tak přesáhnutý) 

vede často k zjednodušujícím formulacím. Někdy není odlišena konkrétní realita Granady od 

obecně znějících tvrzení („Pro západní civilizaci je dekorace podružná“ –18 – vždycky???) a 

naopak („Židé vždy tvořili velkou část andaluské společnosti od počátku muslimské 

přítomnosti“ – 14, ale na Iberském poloostrově byli přece přítomni daleko dříve). Soudy typu 

„Reconquista přinesla obyvatelstvu více negativního než pozitivního“ (47) nerozlišují zda 

obecně, či s ohledem na muslimské obyvatelstvo (byli muslimové tolerantnější ke křesťanům 

ve všech fázích své přítomnosti na poloostrově?) - užitečný by byl diferencovanější postoj. Na 

jedné straně konstatuje, že granadská společnost nebyla feudálního typu, ale vzápětí hovoří o 

bojích mezi šlechtou a monarchií (28-29), užívání evropských kategorií vysvětluje až 

následně; dobytí Granady nevedlo ke „sjednocení celého území dnešního Španělska pod jednu 

korunu…“ ( 41) – stále ještě existovala Koruna Kastilská a země Koruny Aragonské. 

Nepřesná je věta „V roce 1505 na rozkaz Isabely Katolické vyrostla na tomto náměstí 

Chancillería Real, budova soudu.“ (43), zatímco hned v příslušné pozn. 27 se (správně) říká, 

že budovu začal stavět Karel V. v roce 1531 (Isabel – zemřela 1504 - sice plánovala přeložení 



instituce ze Ciudad Real, ale k definitivnímu rozhodnutí došlo roku 1505 až za její dcery 

Juany, a ke stavbě ještě později). Nesprávné je tvrzení, že mudéjarové po přijetí křtu se stali 

novými křesťany, „tedy Maury“ (46 – správně Morisky). 

   V 16. stol. zcela jistě nevznikly čtyři nové umělecké směry: renesance, gotika, baroko a 

mudéjarské umění (55, 56, 57). 

   Na práci je rušivá celková nedůslednost (mj. i důsledek práce s odlišnými zdroji, z nichž 

přejímá informace – aniž by je kriticky zhodnotila a přiklonila se k některé z variant). 

Nedůslednosti se objevují v pravopisu a přepisu vlastních a zeměpisných jmen (nejen 

arabských, ale i španělských, ve jménu papeže atd.),  v psaní velkých a malých písmen, 

v terminologii (ačkoliv deklaruje snahu o sjednocení - str. 6) i chronologii. Jako příklad: 

název kap. 3.2.6 v obsahu „Sultáni stavitelé“, v práci „Emíři stavitelé“ (str. 20); periodizace 

v kap. 4 na str. 34 – tři fáze pojaty jinak než na str. 34-37 (v obsahu navíc překlep 1448 místo 

1488), takže celkově velmi zmatečný dojem; podobně skrumáž etnik, náboženské příslušnosti 

a faktoru osobní svobody či nesvobody (Arabové, mozarabové, židé, berbeři a otroci – 

ponechávám pravopis – str. 11), otázka správnosti definice mozarabů jako křesťanů, kteří 

přijali víru Arabů??? a zcela chybějící  vysvětlení pojmu mudéjar (tamtéž); Hieronymus 

Münzer může figurovat jako Jerónimo jen ve španělském textu; překlad veršů na str. 17 

(pozn. 16)  je nesrozumitelný, chybí špan. znění; „reprezentace kortézů“ (51) je úsměvná;  ke 

konfúzním formulacím patří např. „K řesťanským dětem ze smíšených rodin, ať už byly 

křesťané či muslimové…“ (39) – podobných případů jsou 1000+1, podobně jako orientálních 

pohádkových nocí, často jen z nepozornosti při finální redakci. 

   Užitá literatura je prakticky uvedena jen v závěrečné bibliografii, nikoliv průběžně pod 

čarou (s výjimkou pozn. 9-14 a 16 – celkem tedy sedm bibliografických odkazů na pouhé dva 

tituly v celé práci, zbytek jsou jen vysvětlivky). Kolegyně zřejmě nepochopila nutnost a 

význam odkazování jednotlivých citací, názorů nebo pasáží na informační zdroje. 

   I když se práci nedají vytknout zásadní faktografická pochybení (až na barokní stavby 

v Granadě 16. stol.), vykazuje nezralost v odborném pojetí, instrumentálním aparátu i 

jazykových formulacích (viz komentáře v práci samotné). Na průběhu obhajoby bude záviset, 

zda autorka uhájí klasifikaci známkou velmi dobře. 
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