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Posudek vedoucího bakalářské práce 
Barbora Terešková, Konec maurské Granady, str. 64 rkp. 
 
  Autorka bakalářské práce v úvodu svého textu vysvětluje důvod volby tématu svého díla. 
Konstatuje, že jím byl  roční pobyt v Granadě, kde měla příležitost studovat v rámci programu 
Erasmus. Ve shodě s realitou potom hovoří o nedostatečném zpracování problematiky konce 
maurské Granday v české historické literatuře, aniž by přitom zmínila ambici svojí bakalářskou 
prací, tento nedostatek alespoň částečně nahradit. Zdá se vysoce pravděpodobné, že to byla 
fascinace problematikou přetrvávání kultury maurské Granady v křesťanském Španělsku, která 
přivedla autorku k rozhodnutí pojmout bakalářskou práci jako široký pohled na dějiny Granady 
na konci patnáctého a na začátku šestnáctého století. Opustila naštěstí plán napsat první českou 
historii Granady a věnovala vývoji granadského emirátu pouze úvodní kapitolu, aby potom 
obrátila pozornost k různým stránkám života v nasrovské Granadě.  
  Ve třech podkapitolách - Město a složení obyvatesltva, Architektura a kultuera a Ekonomika a 
politika – sleduje v hutné zkratce základní momenty všech zmiňovaných oblastí. Celkem 
pochopitelně se stala jedním z hlavních předmětů jejího zájmu Alhambra ohromující nejen 
laickou, ale i odbornou veřejnost dokonalým zasazením vytříbených architektoických skvostů do 
rafinovaně koncipovaného komplexu zahrad. Terešková pojala celkem racionálně Alhambru jako 
jistý symbol arabské architektury ve Španělsku a věnovala jí zvláštní podkapitolu až potom, co 
pojednala některé otázky architektury na obecnější rovině (dekorace jako dominantní faktor 
islámské achitektury a materiál, jehož používali arabští umělci – či řemeslníci? při konstrukcích 
svých křehkých staveb). Stála přitom před problémem uchopení Alhambry jako celku 
s komplikovaným historickým vývojem a zvolila popis jednotlivých částí s genezí jejich vzniku. 
K řemeslům se pak ještě vrací v následující kapitole,kde pojednává problematiku ekonomiky a 
politiku narsovské Granady. Tyto návraty jsou sice pochopitelné při struktuře práce, jíž autorka 
zvolila, na druhé straně vedou na některých místech k opakování, narušující plynyulost výkladu. 
  Druhá část práce je věnována poslední fázi střetnutí mezi islámem a křesťanstvím o Granadu. 
Autorka tu opět ve prospěch věci zkrátila původně rozsáhlý popis bojů a soustředila se na otázku 
proměny granadské společnosti v devadesátých letech patnáctého století. Nesledovala jen 
proměnu v náboženské oblasti, ale také ekonomiku a kulturu, pro níž znamenalo oto období 
rozkvět především proto, že se noví vládcové snažili zastínit kulturu islámu. Gotické stavby, 
jejichž výstavba byla zahájena po kristianizaci Granady, byly v některých případech později 
upravovány a získávaly tak novou podobu. To  byl i případ katedrály, o níž píše Terešková na str. 
55 jako o příkladu barokní architektury.   
  Závěr je shrnutím výkladu problematiky, jíž autorka studovala především v dílech španělských 
historiků a interpretovala s důrazem na sociální a ekonomickou dimenzi proměny Granady na 
přelomu patnáctého a šestnáctého století. V shodě s realitou pak konstatuje, že snaha „o 
vymazání arabské historie z tváře města Granady, zdaleka nebyla úspěšná, jak to lze vidět v 
Granadě XXI. století.“ (str. 57) 
  Bakalářskou práci přirozeně doporučuji k obhajobě a vzhledem ke všem výše uvedeným 
skutečnostem navrhuji hodnocení velmi dobrá. 
 
V Praze, dne 3. června 2011.                                               Prof. dr. Josef Opatrný 



 
 
 
 


