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Posudek vedoucí diplomové práce:

Monika Brenišínová: Význam představ o konci světa v procesu dobývání a kolonizace 

Ameriky (Středisko iberoamerických studií FF UK, 2011, 139 s. rkp., obrazové přílohy)

Ve své diplomové práci se Monika Brenišínová zaměřila na téma poměrně neobvyklé a velmi 

obtížné: na rané koloniální umění Nového Španělska (Mexika), uchopené ovšem 

z perspektivy dějin idejí, nikoli dějin umění. Prostřednictvím ikonologické analýzy 

vyobrazení Posledního soudu v architektonických pozůstatcích františkánské misijní činnosti 

16. století na území středního Mexika se pokusila objasnit ideové pozadí misijní činnosti a 

zjistit, zda měla představa konce světa vliv na proces dobývání a kolonizace Ameriky. 

Navázala přitom na svou bakalářskou práci, která také byla věnována problematice 

Posledního soudu (byť v jiném období a místě, konkrétně v prostředí českých zemí 14. 

století). Dlouhodobý zájem o problematiku je v této diplomové práci dobře patrný, projevuje 

se vyzrálostí názorů diplomantky, pevným metodologickým zakotvením (především inspiraci 

v dílech Erwina Panofského, Clifforda Geertze a Arnolda von Gennepa, shrnutí těchto 

inspirací na s. 12-16) i znalostí rozsáhlé sekundární literatury. Zároveň využila studijního 

pobytu na Instituto Tenológico de Monterrey ve školním roce 2009/10.

V úvodní části autorka nastínila základní historické mezníky procesu dobývání a 

„duchovní conquisty“ vytipovaného regionu, včetně působení misijních řádů a světské církve, 

s důrazem na časné vzájemné kulturní ovlivňování dobyvatelů a poražených, tedy Španělů a 

Indiánů. Následující pasáž informuje čtenáře o okolnostech vzniku a základních stavebních 

prvcích koloniálních klášterů, jejichž obrazová výzdoba je centrálním objektem diplomové 

práce; a konfrontuje evropské a indiánské (respektive španělské a aztécké) vidění života a 

smrti a vnímání času. Jádro práce pak tvoří popis a analýza obrazů a reliéfů v šesti 

architektonických komplexech středního Mexika. Integrální součástí práce je obrazová 

příloha, velmi cenná vzhledem k tomu, že některé lokality nejsou běžnému návštěvníkovi 

dostupné; doplňují ji slovník pojmů, bohatý seznam literatury a stejně bohatý poznámkový 

aparát (pochválit je třeba pečlivé citování použitých zdrojů).

Výsledky komplexní analýzy realizované autorkou lze shrnout takto: misie na 

americkém kontinentu byly v jistém smyslu „návratem v čase“. Zatímco evropský raný 

novověk ztrácel zájem jak o vlastní téma Posledního soudu, tak o vizuální ztvárňování 

základních etických a kulturních témat, negramotná populace Nového Španělska „stále 

čerpala své představy o světě z kázání a výtvarné výzdoby chrámů“ (s. 138) Zároveň se 



u jednotlivých misijních řádů objevují odlišné vizuální strategie v souvislosti s odlišnými cíli: 

františkáni zůstávají zakotveni ve středověkém ideálu spásy skrze křest a zbožnost, 

augustiniáni sledují „modernější“ cíl akulturace domorodců a jejich začlenění do koloniální 

společnosti. (s. 139)

Tyto závěry autorka pečlivě vyargumentovala na základě sekundární literatury i 

analyzovaných obrazů. Polemizovat by bylo možné pouze s názorem, implicitně 

procházejícím celým textem diplomové práce: že misijní úsilí a  s ním spojená vizuální 

reprezentace pro Indiány v Novém Španělsku zcela zásadním vhledem do evropského světa. 

Autorka pracovala s prameny vytvořenými samotnými misionáři (respektive se sekundární 

literaturou založenou na těchto pramenech), a je zřejmé, že tyto zdroje prezentují úhel 

pohledu misionářů, nikoli domorodců. Ovšem vzhledem k tomu, že tato diplomová práce se 

soustředí především na myšlenkový svět zadavatelů a tvůrců obrazů Posledního soudu, nikoli 

jejich recipientů, je tato výtka spíše okrajová a je zamýšlena jako podnět k diskuzi.

Práce je přehledně členěná; přestože se jedná o velmi komplexní téma, dokázala 

autorka udržet sevřenou linii výkladu. Na škodu jsou jen časté překlepy a gramatické 

prohřešky.

Navzdory tomu lze diplomovou práci Moniky Brenišínové hodnotit jako vysoce 

nadprůměrnou; faktograficky bohatou, ale zároveň se snahou o originální interpretaci a 

polemiku s již existující literaturou, nikoli pouze o shrnutí známých skutečností. Autorka 

prokázala schopnost kreativně pracovat s obtížnými zdroji (ikonografie), samostatně připravit 

a realizovat originální výzkumnou práci a své závěry srozumitelně a přesvědčivě prezentovat 

v písemné podobě. Doporučuji ji samozřejmě k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou 

výborně.
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