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Posudek vedoucí diplomové práce 

Martin Krameš, Inkvizice a protestanti v Novém Španělsku (1536 – 1820), Univerzita Karlova 

v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií, Praha 2013, 108 str. + příl. 

 

Martin Krameš svou diplomovou prací navázal na problematiku, jíž se věnoval ve své práci 

bakalářské (Zločin a trest: Svědectví smolných knih 16. až 18. století v českých zemích ve 

statistikách, Praha, UK 2001), ale v souladu s novým studijním oborem přesunul svůj zájem do 

oblasti koloniálního Mexika a soustředil se na otázku náboženské jednoty, jak ji požadovala 

španělská monarchie už od doby Katolických Veličenstev. Jakékoliv odchylky od rigidního 

katolicismu (noví křesťané, judaizantes, marranos, Moriskové, stejně jako nejrůznější odnože 

protestantismu – od anglikánství přes luteranismus, kalvinismus atd., až po tzv. alumbrados, 

erasmiány a jiné typy heretiků) se dostaly do zorného pole španělské inkvizice. S objevením 

Nového světa se její kompetence postupně přesouvaly i do všech španělských zámořských území.  

   Diplomant si ze široké problematiky vybral teritorium Nového Španělska a zaměřil se na kauzy 

obviněných z protestantismu tak, jak se dochovaly především v Mexickém národním archivu 

(AGN). Stav digitalizace dokumentů mu neumožnil pracovat s jejich plnými texty (což by bylo i 

paleograficky nesmírně náročné), ale využil existence jejich regest a podrobil je analýze 

kvantitativního i obsahového charakteru, s důrazem na statistické vyhodnocení. Kde to bylo 

možné, zasadil jednotlivé kauzy s využitím sekundární literatury do širšího historického kontextu, 

ale narativní složka je v práci spíše potlačená. 

   Práce má logickou strukturu: začíná dějinami inkvizice obecně (kap. 3, str. 7-10), pokračuje 

specifiky španělské inkvizice v podobě jejího ukotvení v právním řádu země, její struktury, 

předmětu pronásledování a popisu celého procesu až po vyřčení rozsudku a následný trest  (kap. 

4, str. 11-39). Po těchto úvodních, ale z hlediska celku nezbytných kapitolách se diplomant 

dostává k vlastnímu předmětu svého výzkumu: k problematice inkvizice v Novém Španělsku 

souhrnně (kap. 5, str. 40-44) a k pronásledování podezřelých z protestantismu konkrétně (kap. 6, 

str. 45-99). V závěru svá zjištění shrnuje. 



   Jednotlivé kapitoly střízlivě, ale se systematičností autorovi vlastní zpracovávají vytyčenou 

problematiku – vyzdvihnout bych chtěla ještě nezmíněné kap. 1 a 2 (str. 1-6): „Úvod“ a 

„Prameny a literatura“, kde se jasnost cílů, utříděnost faktů i vynikající orientace v problematice 

jasně projevují. Zde snad přinejmenším jedna výtka na „mou hlavu“ – když už diplomant 

v přehledu uvádí i protestantismus ve Španělsku, měla jsem si povšimnout absence titulu, který je 

pro tuto problematiku neopominutelný (Marcelino Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos 

españoles, …1880-1882, 3 sv., dostupný i na webu), ať už jsou autorovy ideové a náboženské 

postoje hodnoceny jakkoliv. Polehčující okolností budiž, že španělská neortodoxnost není 

nejvlastnějším předmětem práce.  

   Ocenit je třeba pečlivě vedené poznámky, seznam literatury (autor pracoval se všemi 

dostupnými klíčovými materiály, jen pozor – názvy článků nikoliv kurzívou a Manuel Salmoral 

by měl figurovat pod prvním příjmením Lucena). Ve finální fázi byla věnována pozornost i 

stránce jazykové. 

   Většinu případných pochybností jsme s autorem řešili už v průběhu práce, z nich jedna byla 

zvláště komplikovaná: šlo o stanovení národností souzených. Nabízely se dvě možnosti – pohled 

respektující historické etnické a geografické poměry nebo pohled opírající se o moderní 

národnostní profil (Uhři x Maďaři, multikulturní a plurilingvní obyvatelstvo českých zemí nebo 

etnicky pestré obyvatelstvo dnešního Rumunska – potomci římského/románského osídlení, Uhři, 

Slované, Němci, střídala se vláda Uherska, Osmanské říše, Habsburků; v případě Mexika nejsou 

dostupné přesné údaje, zda šlo o kreoly či mestice), diplomant po určitém váhání zvolil druhé 

hledisko, které ale také skrývá svá úskalí (např. Miguel Redelic označovaný v inkvizičních 

aktech v souladu s historickou skutečností jako bohemio, tedy obyvatel tehdejšího Království 

českého, není totiž ani Čechem, ani Moravanem, ani narozeným na území dnešní ČR - narodil se 

v Dolní Lužici). 

Z drobných připomínek: 

- nehovořila bych o dobývání Yucatánu Diegem de Landou, tento františkán sem připlul roku 

1547, v době, kdy vrcholila ozbrojená conquista vedená po dvě desítky let příslušníky 

rodiny Montejo, maximálně je možné označovat evangelizaci jako „duchovní dobývání / 

conquista espiritual“, a to i přesto, že Landa byl proslulý tím, že svých cílů nedosahoval jen 

mírumilovnými prostředky. Rok 1562 je zmíněn jistě v souvislosti s velkým autodafé 

v Maní, jemuž předcházelo mj. i mučení domorodců, kteří se nechtěli vzdát své víry 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marcelino_Men%C3%A9ndez_Pelayo


(později již Indiáni inkviziční jurisdikci nepodléhali) – přesto však v literatuře tradované 

počty mučených Indiánů jdoucí do tisíců se zdají být nereálné a sotva je „mučil Landa“ (str. 

41) osobně, k tomu byl k dispozici kat. 

- Od str. 57 opakované reference na výpravu Johna Hawkinse a její účastníky, kteří padli do 

rukou inkvizice, nicméně odstaveček věnující se výpravě jako celku až na str. 60/61 

- Toto a podobná témata by se dala více rozvinout, nejen lapidárně odkázat na literaturu 

- Španělské Nizozemí: různá data „vzniku“, ale spíše 1581 než 1571 (str. 47)    

 

   Diplomová práce Martina Krameše, jak z posudku vyplývá, splnila nároky na magisterskou 

práci kladené a doporučuji ji k obhajobě s předběžným hodnocením výborně až velmi dobře. 

 

 

 

V Praze, 28.1.2014 

 


