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  Studentka si vybrala pro svou bakalářskou práci velmi zajímavé téma. Mexicko-americké 

vztahy totiž nejsou pouze vztahy mezi dvěma státy, ale hranice na Rio Grande tvoří zároveň 

hranici mezi Latinkou Amerikou a USA,  což se samozřejmě promítá i do relace mezi 

Mexikem a Spojnými státy. Carlos Fuentes pak patří mezi největší mexické a 

latinskoamerické autory a Josefina Zoraida Vázquez je nespornou mezinárodní autoritou pro 

mexickou historii devatenáctého století, zejména její první poloviny.  Patrně také právě proto, 

věnovala Pastyříková ve svém textu tolik prostoru právě tomuto období, přičemž je na práci 

vidět především autorčino úsilí seznámit se důkladně s faktografií důležitého segmentu 

mexicko-amerických vztahů, mexicko-americké války, která svým způsobem poznamenává 

relace mezi dvěma sousedy na americkém kontinentě dodneška.   

  Popisu válečných událostí věnuje větší pozornost než reflexi vztahů u autorů, jež si vybrala 

pro své srovnání. I u nich pak ovšem sleduje spíše faktografii, tedy životopisná data a přehled 

jejich děl (doprovázený pak zase faktografickým přehledem latinskoamerického  a zejména 

mexického eseje) a nesnaží se analyzovat texty, v nichž Carlos Fuentes a Josefina Zoraida 

Vázquez  mexicko-americké relace nazírají. Rozdíl v jejich hodnocení jen relativně  krátce 

konstatuje, přičemž podtrhuje kritický Fuentesův přístup ke Spojeným státům vůbec. 

Hodnocení mexicko-amerických vztahů u profesionální historičky je jí potom uvážlivější a 

objektivnější.  

  Autorka práce se nevyhnula některým  problémům technického rázu. Úvod nahradila 

abstraktem, v němž si stanovila svoje cíle, tedy zejména srovnání vztahů USA a Mexika 

v esejích Carlose Fuentese a Josefiny Zoraidy Vázquez, na některých místech pak nevěnovala 

dostatečnou pozornost věcným formulacím (jen jako příklad uvádím str. 49, kde podle 

Pastyříkové mexická vláda odmítla extenzivnější spolupráci s USA, přičemž zájmem 

Washingtonu byla spolupráce intenzivnější)  či text před odevzdání nerevidovala a neopravila 

evidentní překlepy (viz např. údaj  str. 43, kde označuje rok 1862 za počátek zájmu mexické 

historičky o dějiny Spojených států).  



  Vzhledem k zaměření bakalářské práce pak působí trochu neústrojně její poslední část, v níž 

podává velice stručný náčrt problematiky tří důležitých oblastí mexicko-amerických vztahů 

v současnosti: tedy ekonomické provázanosti Mexika a Spojených států, drogové 

problematiky a migraci přes hranici mezi Mexikem a Spojenými státy, která je, jak už bylo 

řečeno, zároveň hranicí mezi hispánským a anglosaským, světem a přes Mexiko tak přicházejí 

do USA nelegální přistěhovalci i z dalších zemí kontinentu. Neústrojně proto, že zde nemůže 

srovnávat názory historičky devatenáctého století, která se k současným problémům veřejně 

nevyslovuje, s poznámkami esejisty, který z kritiky politiky USA vůči Mexiku 

v devatenáctém století přechází plynule ke kritice současné americké politiky vůči jižnímu 

sousedovi. V první podkapitolce sleduje Pastyříková v hrubých rysech ekonomické vazby 

mezi USA a Mexikem a připisuje ve shodě s realitou velkou roli vytvoření NAFTA, v druhé 

se pak zase jen dotýká problému přepravy drog přes mexické území jejich odběratelům na 

americké straně hranice, v poslední pak cituje kritické Fuentesovy názory na americkou 

migrační politiku vůči Mexičanům.  

  Poněkud nestandardní postup zvolila Pastyříková při citování svých pramenů. Patrně ve 

snaze vyhnout se kritice z neúplných údajů, udává v každém citátu, tedy i u autorů citovaných 

opakovaně, úplný bibliografický údaj včetně ISBN a počtu stran citované práce. Při tomto 

úzkostlivém přístupu se ovšem nevyvarovala omylu v bibliografii, kde zařadila český překlad 

Fuentesova Pohřbeného zrcadla mezi internetové zdroje.  

Práci doporučuji k obhajobě a vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem navrhuji hodnocení 

dobře až velmi dobře. 
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