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Diplomantka si vzhledem ke svému déledobějšímu studijnímu pobytu v Mexiku celkem 

logicky vybrala téma své práce spojené s dějinami této španělskoamerické země. Méně 

častým úkazem je, že se téma váže ke koloniálním dějinám, konkrétně k období conquisty a 

kolonizace v průběhu 16. století, kterým se studenti spíše vyhýbají pro časovou odlehlost a 

případné obtíže se studiem pramenů, jazykově či paleograficky náročných. Kolegyně 

Brenišínová se těchto specifik nezalekla, naopak - zvolila dokonce přesahy mezioborové do 

oblasti religionistiky a dějin výtvarného umění, když se zaměřila na zpodobení Posledního 

soudu v rané fázi evangelizace domorodého obyvatelstva někdejšího místokrálovství Nového 

Španělska. Výhodou jistě bylo, že k tématu přistupovala už s průpravou v podobě bakalářské 

práce věnované zobrazení Posledního soudu v české nástěnné malbě 14. století (UK v Praze, 

FHS, 2008), kde se již seznámila nejen se základními pojmy křesťanské věrouky a s jejich 

výtvarným uchopením v době vrcholného středověku, ale také s metodami výzkumu a 

odbornou literaturou, které mohla uplatnit i pro mimoevropskou realitu.

   Práce je rozdělena do šesti kapitol (první z nich je úvod) a závěru, slovníčku pojmů, 

bibliografie a obrazové přílohy. Druhá kapitola v několika hutných podkapitolách poskytuje 

stručný kontext objevení, dobytí a kolonizace Nového Španělska a počátků jeho evangelizace 

příslušníky řádu františkánů, dominikánů a augustiniánů, uvádí řadu podstatných momentů ve 

vztahu řádové a světské církve v Novém Španělsku 16. století a charakterizuje její úlohu 

v centrálním Mexiku ve vytyčeném období (str. 17-42). Třetí kapitola se snaží o dosti široký 

záběr pojmoslovného vymezení, od představ o konci světa a zvláště Posledního soudu, přes 

společnost Nového Španělska až po jeho umění (str. 43-71). Čtvrtá kapitola je věnována 

konfrontaci odlišných kosmovizí Starého (křesťanského) a Nového („pohanského“) světa a 

snaze evropských misionářů prosadit křesťanský pohled na svět (str. 72-86). Všechny tyto 

kapitoly mají průpravný charakter, shrnují historickou, kosmogonickou i kunsthistorickou 



realitu Evropy a  Nového Španělska a poskytují základnu pro vlastní výzkum autorky, 

obsažený v kapitole páté, kde popisuje a interpretuje zobrazení Posledního soudu ve 

vybraných šesti lokalitách centrálního Mexika, a v kapitole šesté věnované jejich srovnání.

Připomínky:

- historického charakteru: pasáž o conquistě – místy příliš zobecňující, a tím pádem zkreslené 

formulace (conquistu americké pevniny zahájil roku 1517 guvernér Kuby… - týká se 

samozřejmě jen přilehlé souše, Mexika; aztécká říše zabírala skoro celé území dnešního 

Mexika); a nepřesnosti (španělský král Karel V. – vše str. 17 (a 93); z pořadí popisované 

reality vyplývá, jakoby dříve existovalo Consejo de Indias – bez data- a pak teprve Casa de la 

Contratación 1503; dříve místokrálovství – bez data-  a pak audiencia 1527 jako jeho 

protiváha; dědičnost funkcí v městské radě?  – vše str. 21; proslulá likvidace lodí a stavba 

brigantin odpovídají dvěma rozdílným etapám Cortésova tažení a ne jedné – 19; špan. koruna 

získala území Nového Španělska na základě buly „Inter caetera“ – ale ta vydána už 1493, 

netýkala se přímo N. Šp., hodně velká zkratka; zákony z Burgosu nebyly vyhlášeny 1513 –

str. 35, pozn. 141, ale již 1512; co je první místokrálovské biskupství založené v roce 1528 

(str. 37)?? – tedy v době, kdy místokrálovství ještě neexistovalo?: pokud míněno celé území 

budoucího místokrálovství Nové Španělsko, tak sama diplomantka v pozn. k této informaci 

uvádí existenci biskupství Puebla-Tlaxcala založené v roce 1527, ale ve skutečnosti chybí 

ještě údaj o biskupství Yucatán (1518) a zpřesnění, že toto bylo převedeno do Tlaxcaly a 

teprve později do Puebly; pro México se uvádí až rok 1530; podobně otázka inkvizice – pro 

Nové Španělsko uvádí rok zavedení 1569 (str. 37), což je – do jisté míry - v pořádku, ale 

v příslušné pozn. je uvedena i situace, kdy prvními inkvizitory bývali často ustaveni příslušní 

biskupové (tzv. biskupská inkvizice) – M. Brenišinová uvádí případy Portorika a Espaňoly, 

ale kupodivu nezmiňuje obdobný případ v místě jejího zájmu – v Novém Španělsku, kde tuto 

funkci vykonával od r. 1536 zmíněný biskup Zumárraga, přitom ale určitá úroveň 

inkvizičních pravomocí delegovaných na jiné církevní představitele existovala v Mexiku již 

od roku 1522 – pro tuto problematiku srov. např. Richard E. Greenleaf, Zumárraga y la 

Inquisición mexicana, 1536-1543, México 1988). 

   Jsem si vědoma, že podobné detaily nejsou zásadním předmětem autorčina výkladu a 

nemají vliv na závěry její práce, je však dobré si uvědomit problematičnost jednoduchých 

tvrzení a krátkých spojení, vyskytujících se u řady autorů, a nutnost přistupovat k nim 



obezřetně, neboť hrozí riziko nekritického přebírání údajů, které se pak řetězovitě šíří 

sekundární literaturou.

- některé formulace - upalovat psy a kočky v troubě (34): lépe: v peci??; co je obecní náměstí 

?? (62); Školy tohoto typu se nacházely téměř ve všech důležitých klášterech…- ovšem 

navazuje bezprostředně na informaci o založení univerzity, čímž dochází k znepřehlednění 

obsahu sdělení – 35; mezi řády se rozdělovaly odlehlejší kraje, …, jako např. stát Morelos (a 

analogicky: stát Mexiko, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo) - pojmy jsou anachronické, třeba 

vysvětlit, nebo alespoň doplnit „dnešní“ – str. 41 aj.); První Španělé, kteří do Ameriky 

připluli, se většinou, jak ve Španělsku, tak na Antilách, živili lovem Indiánů a chovem 

dobytka. Tuto první generaci Španělů charakterizovala středověká mentalita, která se 

projevovala kultem rytířského způsobu života. (str. 50 – Španělsko a lov Indiánů nejdou 

dohromady, stejně jako chov dobytka s kultem rytířství a křižáky); sochařství a malířství jistě 

nejsou pouhými uměleckými technikami (52).

- překlad: kytky a muzika nepovažuji za překladatelsky adekvátní (57), podobně překlad citátu 

na str. 59 (a pozn. 284)  závisí na přesném znění originálu (podle toho třeba zvažovat překlad 

výrazu examinar jako zkoumat, ale také zkoušet); zvážit, zda špan. diablo převádět jako čert 

(72 a passim), nebo jako ďábel (srov. studii Lubomíra Bartoše, 2004); co jsou výtvarná a 

plastická umění??? (74); lat. nápis z Matoušova evangelia, (nejen) podle nápisu na obr. 7 –

správně nejspíše: ITE Maledicti… (105); intercede pro nobis – spíše oroduj (přimluv se) než 

zasáhni za nás (94); interpretovat arma Christi jako zbraně Kristovy (viz Slovník pojmů) je 

nešťastné (lat. arma znamená také nástroje, nářadí, zde nástroje Kristova utrpení jak vzápětí 

správně vyloženo).

- pravopis – v ČJ problém i/y v příčestích minulých (jde do desítek); přepis c/k v nahuaských 

toponymech je nejednotný; podoba Cortéz je nepřijatelná.

- podněty k diskusi: problém mestizaje - kteří míšenci, významní členové novošpanělské 

společnosti, se nacházeli mimo republiku Španělů…?? (str. 47) - míšenci narození v 16. stol. 

(zvláště v jeho první polovině), a především ti, kdož se narodili v církevně uzavřeném sňatku, 

dědili společenský status svého otce, tedy byli pokládáni za Španěly (opět problém přílišné 

generalizace – postavení míšenců se samozřemě historicky proměňovalo a je třeba více 

specifikovat dobu a kontext). Misionář určitě nepatří mezi populační složky ani netvoří 

stejnou pojmoslovnou úroveň s výrazy Indián a Španěl (48); je homogenita architektury 

františkánských, dominikánských a augustiniánských staveb skutečně tak jednoznačná?? (str. 



62) – mají přece svá specifika; nerozumím úplně tomu, že  výjev Posledního soudu 

v Calpanu… zdobí východní stěnu (130), ale v tab. 1 a na str. 91 se uvádí západní průčelí; 

nelze termín „kaple posa“ převést nějak do češtiny (např. „procesní kaple“??), zvláště 

s ohledem na skloňování „kaple posa, kaplí posa, s kaplemi posa“ atp., i když v cizích 

jazycích ekvivalenty neuváděny??; platí, že první otevřenou kaplí byla kaple San Juan de los 

Naturales (1547), nebo ty ze třicátých let 16. stol. (obojí viz str. 69, pozn. 352)?; u atriálních 

křížů bývá zobrazena nejen Kristova tvář (71), ale také dlaně a chodidla jako abstrakce těla 

Ukřižovaného; matkou Huitzilopochtliho je v aztéckém panteonu Tonacacihuatl nebo 

Coatlicue?? – obojí 81.

- jasné omyly/překlepy: po jeho pravici je znázorněna lilie, po jeho pravici meč (90); 

atributem sv. Petra jsou klíče a sv. Pavla meč – v textu tedy přesně naopak (99); co platí: 

klášter v Actopanu založen 1546 nebo 1548?? (obojí 107 + pozn. 599)

- abecední řazení příjmení autorů v bibliografii: u příjmení šp. původu je relevantní to první 

(po otci) (př. Matos Moctezuma, Vila Vilar - nikoliv naopak!!, podobně řada dalších)

Závěrem mi však nezbývá než konstatovat, že mnohé z těchto připomínek jsou buď dílčího 

charakteru (jejich kvantita odpovídá píli a náročnosti tématu i odvaze se s ním vypořádat –

kolegyně Brenišínová absolvovala mj. řadu kursů v Ústavu pro dějiny umění, má průpravu 

nejen amerikanistického, ale i antropologického charakteru, zúročuje výsledky terénního 

výzkumu v zahraničí), nebo jde o podněty k dalšímu zamyšlení. Jsou současně i rezonancí 

toho, že diplomantka má v úmyslu ve zvolené problematice pokračovat i v dalším stupni 

studia. Na její současné práci si cením vlastní (zdaleka ne snadné) cesty a přístupu k tématu, 

schopnosti přehledně definovat a interpretovat (schopnost exaktně kategorizovat už ostatně 

projevila během studia) a pracovat nejen s odbornou literaturou, ale i samostatně analyzovat 

„atypické“ prameny (respektive pohybovat se napříč vědními disciplinami) a dospívat 

k relevantním závěrům. Jde o vyzrálou diplomovou práci, která splňuje nároky na tento typ 

závěrečných prací kladené, a proto ji doporučuji k obhajobě jako výbornou.

V Praze, 19. 9. 2011




