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Pro svou diplomovou práci zvolila Hana Zasadilová téma velmi aktuální – problematiku 

„nehmotného dědictví“, tak jak je identifikováno a následně oficiálně „chráněno“ organizací 

UNESCO; a dále vnímání těchto nehmotných památek obyvateli dané země a jejími 

návštěvníky ze zahraničí. Její výchozí otázka je legitimní a v kontextu současného světa 

naléhavá: [Opravdu] se začleněním na seznam této významné nadnárodní organizace udržuje 

a zachovává původní hodnota svátku a tradice pro budoucí generaci, nebo se jedná pouze o 

atrakci a fenomén tvořený pro turisty? (s. 9) Konkrétně se diplomantka rozhodla zaměřit na 

Mexiko a z jeho osmi památek nehmotného dědictví si pro bližší představení zvolila oslavu 

památky mrtvých (Día de los Muertos).   

 Téma tedy bylo zvoleno zajímavé, ovšem též obtížné; a diplomová práce ukazuje 

autorčinu badatelskou nezkušenost. Přesto se jí podařilo shromáždit a prezentovat zajímavé 

informace, které mohou posloužit dalším zájemcům o problematiku. 

 V úvodní části poněkud rozvláčně a, což je výraznější prohřešek, v podstatě bez 

odkazů na použité zdroje, vysvětlila okolnosti vzniku UNESCO a zavedení instituce 

„nehmotného kulturního dědictví“ (s. 13-15). Následně shrnula informace o mexických 

památkách hmotného dědictví a institucích, které se jejich podpoře věnují (s. 15-36 – tato 

pasáž je již zpracována výrazně lépe než úvodní strany, ale opět často chybí odkazy). A 

konečně se soustředila na problematiku „svátku mrtvých“: nejprve se věnovala tématu smrti 

v předkolumbovských mexických kulturách (s. 37-44), poté popsala dnešní podobu svátku 

mrtvých, s odkazem na podněty vzešlé z koloniální doby (s. 44-57).   

 Autorka se v této části práce velmi opírala o sekundární literaturu (a ještě jen o 

poměrně omezený okruh zdrojů) a nedařilo se jí přistupovat k ní kriticky. Výsledkem je místy 

schematický výklad, vytrhávání citátů a jejich zobecňování bez ohledu na kontext (to je 

patrné např. v pasáži věnované fenoménu smrti v předkolumbovské době, která neustále 

přeskakuje od zobecňování k jednotlivým mexickým etnikům a kulturám a zpět). Někdy není 

jasné, zda autorka shrnuje vlastní zkušenost či se opírá o závěry jiných (např. s. 54 

konstatování „v současnosti jsou oslavy Día de Muertos v Mexiku dávány z pohledu 

oblíbenosti na úroveň Vánoc a velikonočního Svatého týdne“; není zřejmé, zda o něco níže 

citovaný autor se vztahuje i k tomuto absolutizujícímu tvrzení.) Přesto dokázala poměrně 

přesvědčivě prezentovat hlavní osu své práce: narůstající komercializaci „dne mrtvých“, 

odtrhávání vnější, povrchní stránky oslav od intimního prožitku svátku původně úzce spjatého 

s rodinou. V následujícím oddílu (s. 66-85) pak toto téma dále rozvedla a sledovala také 

propagaci Día de Muertos v rámci podpory turistického ruchu v Mexiku. Bylo možné 

zapochybovat, zda skutečně „na Halloweenu je možné částečně ilustrativně vysledovat možný 

budoucí vývoj oslav Día de Muertos právě ve spojení s komercializací“ (s. 69), však oceňuji 

autorčinu snahu o vlastní interpretaci a predikci do budoucna. 

 Nicméně mezi úvodní shrnutí a tuto analytickou pasáž autorka poněkud neorganicky 

včlenila dotazníkový průzkum, zjišťující názory „Mexičanů pobývajících v Praze“ a 

„obyvatel Mexika“ na oslavy Día de Muertos. Výzkum nebyl nijak systematizován, připraven 

a vyhodnocen, odpovědi slouží výlučně jako ilustrace. Nedovíme se, jaká byla kritéria výběru 

či z jakých profesních a sociálních skupin dotazovaní pocházeli. Není také zřejmé, jak 

reprezentativními „Mexičany“ jsou: zda se hlásí k indiánskému původu (a ke kterému etniku), 

považují se za mestice, za bělochy, zda jsou praktikujícími katolíky či spíše je jejich postoj 

k náboženství vlažný atp. Zcela zbytečné bylo zařazení všech vyplněných dotazníků jako 

přílohy (postačil by jeden jako ilustrace toho, jak byl výzkum koncipován a jak byly 



formulovány otázky). Cílem jakéhokoli dotazníkového průzkumu je systematizovat odpovědi, 

nikoli nabídnout je potenciálním zájemcům jako celek. Protože si ale diplomatka svou vlastní 

interpretací nebyla jista, v podstatě na jakoukoli intepretaci rezignovala a nechala respondenty 

„mluvit za sebe“.  

Další dílčí výtku je třeba vznést vůči autorčinu zacházení se zdroji. Úzkostlivě se 

snažila o dodržení přesného citačního úzu, ze závěrečné bibliografie patrně vinou spěchu při 

dokončování některé odkazy vypadly. Nedostatečné citování použitých zdrojů především 

v první části práce bylo již zmíněno. Ale mnohem závažnější je skutečnost, že diplomantka 

nijak nerozlišuje mezi použitými texty. Vedle seriózní literatury vydávané univerzitami jsou 

jako zdroj stejné hodnoty prezentovány cestopisy a humoristické knihy (Zdeněk Šmíd, Proč 

bychom se neděsili). Jistě, i tyto texty vytvářejí určitý „obraz“ Día de Muertos, nelze je ale 

využívat jako zdroj objektivních informací a jako takové je citovat. 

Práce je psána bez výraznějších gramatických prohřešků, autorka se ale nevyhnula 

mnoha neobratným formulacím, které četbu ztěžují. 

 

Haně Zasadilové nelze upřít snahu utřídit informace ke zvolené problematice tak, aby její 

práci mohli využít i další zájemci, a také pokus zrealizovat samostatný výzkum a formulovat 

vlastní názory. Práci proto doporučuji k obhajobě, vzhledem k výše uvedeným výhradám ale 

navrhuji její hodnocení dobře. 
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