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Autorka si v bakalářské závěrečné práci vymezila zcela konkrétní téma – srovnání dvou 

pohledů na jeden závažný historický problém. Toto úzké vymezení je na daném stupni 

naprosto odůvodněné a žádoucí, šíře záběru by neměla přesáhnout reálné badatelské možnosti 

studenta. Není pochyb, že Fuentesovo jméno je poměrně známé i širší veřejnosti se zájmem o 

literaturu, nejen latinskoamerickou. Platí ale totéž – mimo akademické kruhy - o mexické 

historičce Josefině Zoraidě Vázquez, a to s veškerou úctou k jejímu dílu a světovému renomé? 

Nebylo by šťastnější, s ohledem na sdělnost, nazvat práci např. Vztah USA a Mexika 

pohledem literatury a historie (na příkladu děl Carlose Fuentese a Zoraidy Vázquez)? Je 

pravděpodobné, že by autorka dospěla k podobným závěrům, jen by nabyly na obecnější 

platnosti a případnému zájemci o podobné téma by to ulehčilo orientaci. Mírné tápání 

Pastyříkové, jak se k tématu postavit (i když myšlenka byla původně asi jasná), vysvítá 

z jejího zařazení obou autorů, spisovatele i historičky, do jednoho oddílu s názvem Literární 

část. Formálně ztěžuje orientaci v celé práci neočíslování alespoň základních oddílů a kapitol 

(i když je jinak celkem správně hierarchicky členěná): stačí totiž nepoužít tabulátor, zvolit 

neodpovídající velikost písma nebo nepoužít kurzivu (viz obsah a str. 45) a celá hierarche je 

narušená. Podobně je tomu s citáty psanými sice o bod nebo dva menším písmem, ale bez 

odrážky, bez uvozovek a řádkováním základního textu, takže je někdy obtížné zjistit, že jde 

vlastně o citát. 

   Práci chybí úvod (nahrazuje jej abstrakt?), celý první oddíl Historická část (str. 8-28) je 

založen na jediném zdroji (J. Opatrný, Stát osamělé hvězdy, 2002), na nějž odkazuje pouhých 

pět poznámek. Vzhledem k tomu, že čerpá ze zdroje spolehlivého, nelze textu vyčítat 

faktografická pochybení, až na to, že v jeho úvodu zdůrazňuje jako hlavní motiv budoucí 

mexicko-americké války expanzi osadníků USA do Texasu (v souladu se zaměřením citované 

publikace) a nezmiňuje v té době také již reálnou americkou přítomnost v Kalifornii, Novém 

Mexiku a dalších regionech. 

   Více potíží se kumuluje v odd. Literární část (28-48). Kromě zásadního problému zahrnutí 

Vázquezové (řešitelné např. vytvořením nového odd. Historiografie) se hned na první straně 



kolegyně „vyznamenala“ neujasněností skloňování nejslavnějších představitelů 

hispanoamerického boomu (perličkou je 3.p. Mária Vargas Llosovi – 28, aj.- dále 30, 32), 

zbytečnými překlepy v letopočtech (1965 místo zřejmě 1945 - 29; 1862 místo 1962 - 43), 

podivnými tvary názvů institucí a vysokých škol (29), soustavným užíváním vazby „patřil 

mezi jednoho z…“ apod. (30, 31). Měla by rovněž vědět, že šp. petróleo není petrolej, ale 

ropa (33). 

   Zásadnějším problémem je, že jako hispanistka nepoužila v oddíle věnovaném historii 

Mexika žádné z dostupných španělsky psaných dějin této země (např. Cossío Villegas, 

Historia General de México, 1976 nn) a přes citaci čtyř příruček hispanoamerické literatury 

v závěrečné bibliografii vychází při zpracování života a díla Carlose Fuentese z Wikipedie, a 

ke všemu české. Rovněž nakládání s literárně-vědními pojmy vykazuje neujasněnost (román – 

novela, 32; prolínání časových rovin – motiv, téma – kritika, vše 34), podobně historická 

období asi nejsou příjemná a nepříjemná (34), výklad o dějinách hispanoamerického eseje od 

conquisty po 20. stol. by patřil spíše do práce analyzující dějiny tohoto žánru, zvláště když se 

omezuje téměř výhradně na seznam autorů (mimochodem, jsou uvedená díla Miguela Leóna 

Portilly opravdu eseji?; a co plyne z celé této kapitoly pro analýzu Fuentesova díla?). V citátu 

na str. 49 opisuje ze zdroje slovo „extenzívnější“, ale nezamýšlí se nad tím, zda je použito 

správně (recte: intenzívnější?). Jaké problémy přináší latinskoamerickým zemím společná 

historie a jazyk? (52)? U kolektivní monografie Hingarová a kol. v poznámkách pod čarou 

neuváděny konkrétní studie a jejich autoři. 

   Výsledek je, že vlastnímu tématu, odečtu-li pasáže o životě a díle obou autorů, tj. „analýze“ 

a komparaci dvou zmíněných děl jsou věnovány 3 str. v případě Fuentese (40-43) a 2 str. 

v případě Josefiny Vázquez (45-47), což je u analyzované 170 stránkové publikace opravdu 

málo. Další jednotlivé nesrovnalosti vyznačuji přímo v textu. 

   K bibliografii: má překvapivě málo použité sekundární literatury (viz výše), Fuentesovo a 

Vázquezové dílo jsou pro tuto práci pramenem a Pohřbené zrcadlo nepatří mezi internetové 

zdroje.  

   U Pastyříkové práce je téma, vybrala-li si jej sama, pozitivním přínosem a mohla by přinést 

zajímavé výsledky, samotné zpracování ale vykazuje řadu začátečnických nedostatků, z nichž 

by nicméně mohla nasbírat zkušenosti do budoucna. Proto doporučuji k obhajobě, ovšem 

s hodnocením dobře. 

    

V Praze, 7.9.2012 


