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Bc. Hana Zasadilová si za téma své diplomové práce zvolila problematiku mexického 

nehmotného kulturního dědictví na seznamu UNESCO. Aby se práce nestala jen čistě popisnou a 

kompilační, bylo jí už v zadání doporučeno, aby se po úvodních pasážích věnovala především 

fenoménu, který dlouhodobě přitahuje pozornost odborné i laické veřejnosti – svátku Día de 

Muertos (Dušiček), a svébytnému způsobu jeho reflexe a pokusila se najít kořeny tohoto pojetí. 

Měla se pokusit formulovat, nakolik jsou podobné nehmotné statky živým dědictvím, nebo zda 

v současnosti jen vycházejí vstříc vytváření určité představy o zemi koncipované hlavně pro 

turisty. 

   Ve srovnání s předchozí finalizovanou, ale nepředloženou verzí této práce je třeba ocenit 

pozitivní posun na mnoha úrovních: ve struktuře práce, přístupu k jednotlivým tématům (snaha o 

systematičtější a analytičtější  pojednání), vyloučení tematiky, která nemohla být dostatečně 

studována. Přesto se ani tato verze některým problémům, ať už opakovaným nebo nově 

vneseným, vyhnout nedokázala: 

1) Na úrovni formální – diplomantka zvolila citaci podle tzv. harvardského systému, pro 

autora práce je možná operativnější, ale neklade menší nároky na preciznost citovaných 

údajů. Zasadilová však v mnoha případech zapomíná uvést stránkové odkazy (namátkou 

str. 51-53), odkazuje odlišně v textu a v seznamu literatury (viz México Desconocido. Los 

Voladores de Papantla aj.), některé odkazy z textu v literatuře chybí (např. UNWTO 

2013), na str. 37-38 citována M. Suárez/Suárezová, na str. 44-48 Ramírezová, ale 

v literatuře jen odkaz na společné dílo tří spoluautorů, nikoliv na konkrétní příspěvky 

jednotlivých autorek. Problémem pro mne jsou zřejmě odkazy na citace z druhé ruky (mj. 

in: Arqueología mexicana. Edición especial 52, říjen 2013, prosím přinést k obhajobě). 

Které z děl Mary Andrade máte na mysli?  (vyšlo celkem pět regionálně zaměřených 



svazků, rok 2002, 2. vyd. se mi nepodařilo přiřadit). Zdánlivě drobné prohřešky, které 

však komplikují přístup k citovaným zdrojům. Vadí i časté překlepy ve jménech 

(Ramírez, Matos Moctezuma, García Isidro), navíc ne všichni automaticky historiky, 

někteří spíše antropology nebo archeology. 

2) Na úrovni formulační – s přesahem do dalších sfér: str. 11 – „spoléhá se práce ve značné 

míře na elektronické zdroje“ (nelze se spoléhat, je možno z nich vycházet, ale také 

kriticky hodnotit). 

3) Na úrovni struktury kapitol – v zásadní kap. 2. Día de Muertos: nejasné geografické a 

etnické ohraničení problematiky: na Mezoameriku, Aztéky nebo jen pouhý Tenochtitlan 

(Templo mayor), neorganické četnější exkursy k Mayům (cenotes) a zpátky k centrálnímu 

Mexiku. 

4) Na úrovni obsahové – některá témata  pro jejich složitost a příslušnost k jiným 

disciplínám by bylo lépe nenačínat (zde např. otázka křesťanského nebe, pekla či očistce a 

jejich „materiálního“ umístění – str. 45: „Ve Španělsku se podle katolické věrouky duše 

zemřelých nevydávaly na dlouhou cestu“ Pro takové tvrzení ovšem neexistuje žádná 

relevantní opora).  Z novějších titulů shrnujících vývoj představ na tyto otázky viz např. 

Jacques Le Goff, Zrození očistce, Praha 2003, vyvolávající ale přirozeně i kritické reakce 

teologů). S tím související otázka (chybějících) potravin jako obětin ve Španělsku (str. 45) 

je  v přímém rozporu s rovněž použitým, ale nedostatečně vytěženým titulem Stanley 

Brandese, který doklady o opaku čerpá z dochovaných písemných dokumentů (vedle toho 

uvádí i pro tuto práci zajímavé ikonografické souvislosti předkolumbovských etnik, 

křesťanského umění a současné podoby povětšinou (ale nejenom) cukrářského umění). 

   V práci chybí rovněž přesnější vyjádření křesťanského vztahu ke smrti a ke vzkříšení, 

nejen Syna Božího (str. 37) – v případě obyčejných smrtelníků je popřeno.  

   Nejasný mi u diplomantky zůstává i vztah k různým vývojovým stavům „památek“ – na 

jedné straně se obává dalších vývojových tendencí (a oprávněně upozorňuje na rizika 

jejich komercializace a tím i poklesu jejich původních hodnot, např. mexická kuchyně, 

mariachi), jinde ovšem na vývoji a splývání vlivů buduje – rovněž oprávněně - celý 

výklad (Día de muertos). Vývoj, jak je markantně patrné z tohoto příkladu, asi zastavit 

nelze – jinak bychom museli chránit např. aztécké pojetí vztahu k smrti a vše jiné vidět 

negativně. Jednoduché řešení neexistuje, ale výklad by si zasloužil přinejmenším krátkou 



reflexi tohoto typu nikoliv až na závěr práce (str. 74), aby nedocházelo ke kontroverzním 

tvrzením. 

   Dotazníkový průzkum: při podrobném čtení dotazníků v příloze mám obavy, že došlo 

k prohození souboru Mexičanů v Mexiku a Mexičanů v Praze. Navíc v dotaznících stručné, 

někdy jen zatržením získané výpovědi, se v textové části (str. 58nn) dočkaly stylisticky upravené 

podoby, sice čtivější, ale nejsem si jistá legitimitou tohoto postupu. Některé překlady diskutabilní 

(64). Do které z obou kategorií jsou zařazeni mexičtí studenti pobývající v Praze na letním kursu? 

   Výhrady jsem od počátku měla k zařazení statistických údajů týkajících se vlivu vyhlášení 

nemateriálních památek UNESCO na rozvoj turistického ruchu – podle mého názoru nejsou 

průkazné, odrážejí jen celkový růst nebo pokles turistiky v jednotlivých mexických státech jako 

celku a v různě dlouhých časových obdobích (2003, 2007, 2009, 2011). Jiná situace by byla 

prokázat změny v konkrétní lokalitě v měsíčních cifrách v průběhu každého roku, odrážejících 

konání konkrétních svátků. Odraz např. Dne mrtvých takto v ročních souborech vůbec nelze 

vystopovat. U Michoacánu komentován „nejviditelnější vzestup“ (78), zatímco v grafu (77) je od 

roku 2003 patrný kontinuální sestup – čemu tedy věřit? Nelze ani deklarovat oslavu Día de 

Muertos v ČR jako počátek jeho internacionalizace (str. 79), spíše snad jako jeden z příkladů 

internacionalizace, ale i o tom by se dalo diskutovat, protože je stále prezentován jako cosi 

odlišného, exotického, nikoliv obecněji přijímaného. 

   Závěr: práce je výrazně lepší než verze předchozí, nelze jí upřít snahu o shromáždění velkého 

množství dat a o jejich kategorizaci, ale zbylo ještě mnohé k diskusi i k přesnějším formulacím. 

Je patrné, že autorka si je při redakci práce jistější v oddílech věnovaných cestovnímu ruchu 

obecně a dopadu výběru UNESCO památek na každodenní realitu než v oblasti historie a 

etnografie, resp. teoretických disciplin, jak to ostatně vyplývá i z jejího dřívějšího curricula. 

   Práci doporučuji k obhajobě, vzhledem k výše zmíněným pochybnostem  ji zatím hodnotím 

známkou  d o b ř e  s tím, že diplomantka dostane ještě prostor k jejich vyvrácení u obhajoby. 

 

 

V Praze, 28.1.2014 

 


