
Abstrakt

Tato práce se zabývá problematikou kulturní identity etnických skupin v moderní 

společnosti Mexika, zkoumá její povahu a podstatu a hledá možnosti jejího uchování. 

Ústřední otázkou práce je, jakým způsobem mohou indiánské skupiny svobodně rozvíjet

svou kulturu v moderní mexické společnosti, a tím si zachovat vlastní svébytnost 

a identitu. Hlavním nástrojem je případová studie nahuaských komunit obývajících území 

Severovýchodního pohoří mexického státu Puebla, kde působí organizace Unión de 

Cooperativas Tosepan Titataniske, usilující o zlepšení životní úrovně a posílení kulturní 

identity vesničanů v regionu. 

Etno-historická studie nahuaských komunit v daném regionu, doplněná o analýzu kulturní 

identity současných obyvatel vycházející z terénního výzkumu, ukazuje, že indiánské 

kultury si mohou udržet svou identitu i navzdory výrazným vnějším zásahům do jejich 

tradičního způsobu života v průběhu staletí a že kontinuita jejich identity není závislá na 

zachování konkrétních, časově podmíněných kulturních projevů. Naopak významným 

faktorem pro udržení kulturní identity je funkční kontinuita dané skupiny a její integrita, 

dále existence společných identifikačních prvků a také vědomí vlastní odlišnosti. Nahuaské 

komunity v regionu si svou identitu ve větší či menší míře dosud zachovávají a silně 

vnímají svou specifičnost.  

V disertační práci se potvrdila výchozí hypotéza, že pro zachování kulturní identity je 

nezbytná ekonomická udržitelnost daného regionu a jeho obyvatel, která je podmínkou 

integrity jednotlivých komunit vytvářejících prostor pro svobodný rozvoj místní kultury. 

V tomto ohledu se zkoumá vliv organizace Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, 

která si jako cíl vytkla zvýšení životní úrovně sdružených vesničanů, především docílením 

ekonomické a ekologické udržitelnosti regionu. 

Práce popisuje konkrétní cíle této organizace tak, jak je prezentují její představitelé, 

a nejenže je srovnává s reálnými potřebami mexického venkova, zjištěnými na základě 

studia sekundární literatury, ale především zjišťuje, do jaké míry jsou tyto cíle plněny 

v praxi z pohledu samotných recipientů. Hlavními zdroji informací jsou vedle sekundární 

literatury a interních materiálů organizace především kvalitativní rozhovory s účastníky 

projektu, jak s jeho ideovými tvůrci, tak s příslušníky cílové skupiny vesničanů. Práce 



dochází k závěru, že daná organizace se snaží vyřešit většinu základních problému regionu, 

jehož obyvatelé vnímají ve svém životě velmi pozitivní dopad jejích aktivit. Zvyšováním 

životní úrovně sdružených vesničanů organizace významným způsobem podporuje 

integritu indiánských komunit, a tím posiluje jejich kulturní identitu. 




