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  Diplomant si vybral na české poměry velmi nekonvenční a komplikované téma a rozhodl se 

sledovat postup inkvizice vůči protestantům v Novém Španělsku. 

  První část práce věnoval obecným problémům, stručně nastínil dějiny inkvizice a popsal 

fungování inkvizičních tribunálů, jejich složení a procesní praxi včetně práv obžalovaného a 

jeho možností obhajoby. Zvláštní pozornost zde věnoval v samostatné podkapitolce praxi 

tortury, kde zdůraznil existenci regulí, které měly zabránit smrti vyšetřovaného před 

vynesením rozsudku (str. 28-30) a poté podal přehled trestů, jichž se mohl odsouzeným 

dostat.  

  Druhá část práce je už věnována inkvizici v Novém Španělsku, otevírá ji opět krátkými 

dějinami inkvizice v kolonii a pak přechází k líčení jednotlivých případů vyšetřování 

protestantů inkvizičními soudy v Mexiku. Vycházel zde především z pramenného materiálu 

mexického národního archivu v podobě on-line dostupných regest a na tomto základě 

uspořádal souzené podle národnostního klíče. Z celkem pochopitelných důvodů zde tvořili 

v šestnáctém století velkou skupinu Angličané, piráti, které se podařilo Španělům polapit při 

jejich aktivitách na pevnině v pobřežích vodách. Diplomat se přitom neomezoval pouze na 

popis procesů a konstatování vynesených rozsudků, ale snažil se podle možnosti zjistit i další 

údaje, cesty, které vedly k zadržení obviněných či informace o jejich životě po vynesení 

rozsudku. Celkem přitom nepřekvapí pozornost, jíž věnoval případu Andrése Moraba, který 

strávil část života před odchodem do Ameriky na Moravě a dokumenty k jeho případu se staly 

už dříve předmětem zkoumání Bohumila Baďury a Simony Binkové. Za poněkud 

problematické zde považuji používání dnešního národního či národnostního rozlišení. Mluvit 

o Mexičanech během koloniálního období se mi jeví poněkud zavádějící, použil bych zde 

pojmu kreolové, v případě obyvatel dnešního Německa bych spíše užil výrazu „Obyvatelé 

německé jazykové oblasti“ (str. 77).   

  Diplomant věnoval velkou pozornost jazykové stránce svého textu, což je samozřejmě třeba 

hodnotit kladně.  Obávám se však, že se naše jazykové povědomí lehce odlišuje. Některé 

výrazy, které Krameš evidentně považuje za součást spisovné češtiny a užívá je proto 



v odborném textu, bych označil za součást jazykového projevu češtiny obecné a nad jejich 

užitím v diplomové práci bych hodně uvažoval. Jako příklady uvádím spojení ze strany 1, kde 

píše: „inkvizice v dnešním Mexiku nebyla jen o mučení“ či ze str. 91, kde diplomant napsal: 

„Není příliš pochopitelné, proč ho buď nepustili, nebo nevykonali rozsudek z roku 1649 již 

dříve a nechávali ho stále zavřeného.“  

  S ohledem na komplikovanost tématu a časový záběr práce se Martin Krameš zhostil svého 

úkolu překvapivě dobře. Pojednal otázku inkvizice v širším kontextu a podařilo se mu 

zachytit obecný trend proměny místa inkvizici v koloniální společnosti na příkladu 

pronásledování protestantů. Moje výhrady k diplomové práci nemají zásadní charakter, jde 

spíš o technické otázky podoby textu. Nejdůležitější míří k podobě závěru, kde se skutečné 

závěry skrývají v rekapitulaci obsahu. Navíc zde Krameš v několika případech podtrhuje jako 

významné samozřejmě skutečnosti, které vyplývají z historické reality koloniální doby. 

V šestnáctém století tvořili většinou souzených protestantů piráti a korzáři proto, že se jiní 

protestanti do kolonií prostě dostat nemohli či nedostávali, v osmnáctém století byli piráti a 

korzáři společnou politikou velmoci z regionu téměř vytlačeni a objevují se tu naopak ve větší 

míře příslušníci vojenských jednotek nekatolických států, kteří do oblasti přicházeli v rámci 

některé z válek tohoto období (viz str. 101). Diplomanta by pak nemělo překvapovat politické 

zneužité inkvizičního tribunálu v případě Hidalga či Morelose (str. 102), inkvizice působila 

od samého počátku své existence jako ochrana čistoty víry, která ovšem neměla pouze 

náboženský, ale také politický rozměr.  

  Přes svoje kritické poznámky považuji práci za velmi zdařilou, doporučuji k obhajobě a 

navrhuji hodnotit jako velmi dobrou až výbornou.  

 

 

V Praze, 27. ledna 2014.                                                           Prof. dr. Josef Opatrný 


