
Jaromír Fajkus: Náboženství Mezoameriky z pohledu conquistadorů (Lidská oběť 

očima španělských dobyvatelů v kontrastu s novodobou reflexí) 

 

Oponentský posudek 

 

Práce je pokusem o objektivní popis a zhodnocení lidské oběti u Aztéků, tzn. s vyloučením 

jakýchkoli apriorních předsudků a z nich vycházejících jednostranných posuzování. Pravdou 

je, že lidská oběť je aspekt mezoamerických náboženství, který je v široké veřejnosti 

nejznámější, ale neznalost či malá znalost celkového kontextu vede k redukci veškerého 

náboženství právě na tuto jednu stránku, a tím i k zneuznání kulturního bohatství 

mezoamerických kultur, které v mnoha ohledech zůstávají pro západního člověka záhadou. 

Autor této práce, na základě kritického studia těch několika málo pramenů, které se dochovaly 

z dob dobývání Mexika, a s přihlédnutím k současným vědeckým pracím, zabývajícím se 

analýzami aztécké kultury a náboženství, zdůrazňuje zejména dva kontexty, v nichž se lidská 

oběť prováděla, totiž politickým, resp. vojenským, a dietetickým.  

 První kontext autor charakterizuje jako akt „vyjádření politické dominance“, které lze 

označit i jako „rituální vyhrožování“ všem, kdo by nechtěli respektovat vůli vládnoucí vrstvy, 

a to jak dovnitř, tak navenek. Tento „utilitární“ aspekt oběti však nutno doplnit i 

„náboženským“ významem, tj. nutností živit krví obětovaných božstva, s čímž v tomto 

politickém kontextu souvisí i jistý patriotismus a připravenost aztéckých válečníků k 

sebeobětování, zejména s ohledem na jistý eschatologický příslib věčné blaženosti. Tady 

autor nabízí i srovnání s evropským modelem válečné propagandy s jejím apelem obětovat se 

za vlast. 

 Pokud jde o druhý kontext, autor nabízí různé pohledy badatelů, kteří se liší v názoru 

na původ a funkci rituálního kanibalismu, který s lidskou obětí úzce souvisí: od tradičního 

pragmatického pojetí, podle něhož je možnou příčinou nevyváženost stravy a nedostatek 

proteinů, přes „neurobiologický přístup“, který v kanibalismu vidí důsledek deficitu 

serotoninu, který údajně vede k agresivitě a bezcitnosti (tady autor správně poukazuje na 

neudržitelnost všeobecné aplikovatelnosti této teorie), až k religionistickému postoji, který 

zdůrazňuje vztah mezi obětí a božstvem a zvláštní status lidského těla. 

 Autor ve své práci prokázal jak dobrou znalost primárních pramenů (částečně 

nedostupných v češtině, nabízí tedy vlastní překlady), tak i metodickou disciplínu: postupuje 

striktně podle premis, které si vytyčil a nenechává se strhnout k laciným hodnocením. Na 

druhé straně práce není nějakou naivní apologetikou krutého kultu; předkládá i protichůdná 



tvrzení a snaží se mezi nimi kriticky prostředkovat. Autorovi se vcelku zdařil jeho záměr 

vyjádřený v úvodu: „poukázat na pluralitu přístupů k lidské oběti, problematičnost některých 

z nich a složitost myšlenkových struktur, jež lidskou oběť zakládají“ (s. 5). 

 I po formální stránce je práci věnována patřičná péče, stylisticky je vytříbená. Bodové 

hodnocení: 

1. Struktura argumentace: 8 

2. Formální úroveň: 8 

3. Práce s prameny: 8 

4. Vlastní přínos: 7 

5. Obecný přesah: 7 

Celkem: 38 bodů. 

 Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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