
Oponentský posudek rigorózní práce Mgr. Edity Mužíkové Paclíkové 

Mexickoamerická kulturní identita v literatuře 

 

 Edita Mužíková Paclíková si problematiku literatury hispánského etnika ve Spojených státech 

zvolila již za téma diplomové práce, která byla hodnocena jako velmi zdařilá, nejen po obsahové 

stránce (studovaná problematika není v českém prostředí příliš známá), ale i zvládnutou stránkou 

formální.  

 Rigorózní práce ze zmíněného textu vychází, ale je obohacena o nové kapitoly, kterými se dle 

mého více přiblížila svému názvu: autorce nejde jen o analýzu literárních textů – byť se stále jeví jako 

primární – ale o širší otázku identity hispánského obyvatelstva v USA. Za povšimnutí stojí, že autorka 

se posunula od označení „chicanská kulturní identita“ v diplomové práci k „mexickoamerické“; jaký to 

má důvod? Jsou to snad negativní konotace, která termín „chicano“ občas vzbuzuje? 

 Jak autorka přesvědčivě ukazuje, právě problematická identita, pocit rozdvojených kořenů či 

jejich ztráty a koneckonců i motiv jazyka (angličtina/španělština) představují návratná témata 

mexickoamerických literárních děl.  

 Struktura práce se mi jeví jako vhodně zvolená. Edita Mužíková Paclíková se nejprve věnuje 

obecnějším otázkám a vyjasnění terminologie (např. co je chicagská renesance, 

mexickoamerická literatura a jaké jsou její mezníky), což považují za velmi přínosné, neboť 

jen termínů užívaných pro hispánské imigranty v USA je několik a rozdíly mezi nimi a jejich 

příznakovost a zabarvení nemusí být hned zřejmé. Zmiňuje i problém jazyka (na konci práce 

připojuje stručný slovník), který významně ovlivňuje i podobu literárních děl. 

(Mexickoameričtí tvůrci psali v minulosti hlavně španělsky, dnes převládá angličtina, do které 

ale bývají s různým autorským záměrem přidávány španělské výrazy či celé věty, dialogy 

nebo písně.) 

 Autorka uvádí, že jedním z rysů hispanoamerického písemnictví, s nímž se 

mexickoamerická literatura shoduje, je fragmentárnost (poukazuje např. na fakt, že oba 

studovaní spisovatelé píší román v povídkách); nejde však spíše o společný rys moderní 

prózy, který se neobjevuje zdaleka jen u představitelů nové hispanoamerické prózy 

(vzpomeňme např. na W. Faulknera, jehož vliv na hispanoamerické tvůrce byl zásadní)? 

 Poté již autorka přistupuje k vlastní analýze literárních textů, aniž by opomíjela jejich zasazení 

do kulturního a společensko-historického kontextu, což se ukazuje jako podstatné pro pochopení 

jejich díla; z bohaté škály mexickoamerické literatury si zvolila dva autory, kteří zastupují dva úhly 

pohledu – mužský a ženský – a kteří vykazují shodné rysy i důležité odlišnosti: Tomáse Riveru a 

Robertu Fernándezovou. 

 Domnívám se, že se autorce podařilo předložit zevrubnou a přitom poutavě napsanou 

analýzu jejich hlavních témat, motivů a postav. Z nich a z další literatury navíc vyvozuje obecnější 

závěry o mexickoamerické literatuře a formuluje základní nosná témata a rysy: hlad po komunitě, 

literatura jako zkušenost, rituál  zapamatování , význam rodiny, vztah k náboženství  (u zkoumaných 



autorů velmi odlišný), apod. Byť bychom nebyli příznivci dělení literatury na mužskou a ženskou, 

v této práci se mi tento přístup zdá podnětný, neboť Edita Mužíková Paclíková ukazuje, jak postavení 

a životní styl mexickoamerických žen (např. nutnost vyrovnat se s do velké míry machistickým 

prostředím) ovlivňuje jejich psaní.  

 V této části práce – která doznala od práce diplomové nejvýraznějších změn – mně velmi 

zaujal topos idylického regionu (přítomný – jak uvádí též autorka – již od Kolumbova setkání s Novým 

světem). Je pozoruhodné, že právě ženské autorky, např. Roberta Fernándezová, jejichž osud má 

k idyle daleko, se k němu v textech vracejí.  Podnětné jsou i úvahy o symbolice různých ženských 

osobností – Panna Marie Guadalupská či Malinche, jejíž jméno v záhlaví celé části „Nové Malinche“ 

poukazuje na oscilaci pojetí ženy mezi indiánským a španělským dědictvím, mezi světicí a zrádkyní. Ke 

složitému vymezení ženské role se autorka dostává i v kapitole věnované postavám léčitelek. 

 Rozpačitě na mě naopak působila kapitola o divadle (Teatro Campesino); chápu, že Edita 

Mužíková Paclíková v ní chtěla vybočit z výlučně narativního světa, ale připadala mi v celkovém textu 

a struktuře práce cizorodá. 

  

 Celkově však práce působí promyšleným dojmem a i po formulační stránce a v zacházení se 

sekundární literaturou i prameny dokládá, že autorka je schopná samostatné badatelské práce; 

dokáže si stanovit určité teze a poté je v textu sledovat a vyvodit z nich argumenty podepřené závěry. 

 Také redakce textu je pečlivá až na několik chyb či opomenutí (např. na str. 59„nejvíce 

studovaných“ místo nejstudovanějších; na str. 70 autorka zmiňuje, že v poznámce pod čarou uvádí 

ukázku v originální podobě, ale tu jsem nenašla). 

 Rigorózní práce Edity Mužikové Paclíkové nabízí zasvěcený vhled do zdánlivé okrajové, ale 

velmi zajímavé části hispanoamerického písemnictví. 

 Práci tedy doporučuji k obhajobě. 
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