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Diplomant si (i s ohledem na možnost semestrálního výměnného pobytu na mexické vysoké 

škole Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, a tedy i k snazšímu přístupu 

k pramenům a literatuře), zvolil téma z dějin této země a svou pozornost upnul 

k předkolumbovskému období. Pod vedením zkušené školitelky si vytyčil poměrně náročný cíl: 

porovnat tezi o srovnatelnosti tzv. říše Aztéků s dobovými státy v Evropě. Zaměřil se přitom 

především na problematiku politických a ekonomických struktur tohoto mocenského celku, jak je 

lze sledovat na základě raně koloniálních (španělsky psaných) pramenů. 

   Po pasážích zasvěcených úvodu do problematiky, včetně přehledu a zhodnocení užitých 

pramenů a literatury (str. 8-19) věnuje první kapitolu kontextu vzniku aztécké civilizace (z 

hlediska doložitelných faktů i z pohledu mýtů či verze prezentované vládnoucí vrstvou), dále se 

zabývá vymezením terminologie (používaných etnonym) a periodizací dějin (vše str. 22-43). 

Následují dvě stěžejní kapitoly věnované politicko-administrativnímu uspořádání (kap. 2, str. 44-

63) a ekonomice (kap. 3, str. 64-77). Práce je vyvážená, témata jsou pojednána v rozumném 

rozsahu a proporcích. Diplomant se nebál ani interpretace teorií a jejich aplikace na pojem 

aztécká říše. Oproti úvodu (str. 8), kde jako první z těchto kapitol předpokládá hospodářství a pak 

teprve administrativu, je v reálu volena druhá, vhodnější alternativa. Diplomant se nebál vstoupit 

i na půdu teorie a aplikovat ji na pojem aztécká říše, přičemž dospěl k pohledu, který může 

posloužit jako podnět k dalším diskusím o jejím charakteru. 

   K problematičtějším aspektům práce patří nedostatky v citacích: v odkazech často chybí 

paginace; některé odkazy jsou nedohledatelné (např. Nicholson),  Terrence Kaufman má jiný rok 

vydání v pozn. 10 a v biblio (str. 86), vůbec není osvětlena osobnost citovaného Dominga 

Chimalpaina (str. 25); v případech Acosty, Humboldta a W. H. Prescotta jde zřejmě o případy 

citací z druhé ruky, není to ale zřejmé. Zásadního rázu je nesprávné zacházení se španělskými 



příjmeními – díky tomu zaniká práce snad největšího znalce aztécké kultury Miguela Leóna-

Portilly (jako Portilla, s novým křestním jménem Miguel-León), podobně významný španělský 

filolog Navarro Tomás veden jako Tomás, Navarro T.) a týká se to i dalších; dále v rodném 

jazyce (shoda podmětu s přísudkem a zakázala bych deklinovat vztažné zájmeno jenž a adjektiva 

slovesná), někdy i v dalších formulacích, které lze vesměs vysvětlit prací s cizojazyčnými zdroji. 

Nerozumím frázi: mluvit o říši Mexiků není nic proti ničemu (str. 30). Platí, že etnohistorie je 

oborem zkoumajícím zejména indiánské kutury? (str. 16), konstituční města je mně neznámý 

termín, nebo omyl? Vzácné kameny nejsou neopracovaný produkt (82). 

   Otázka k obhajobě: 1. Diplomant nevyužil proponovaných titulů ze zadání (F. Katz a A. López 

Austin), měl k tomu specifické důvody?, jaké? 2. Je podstatné, že koloniální kroniky Durána a 

Tezozómoka byly vydány ve stejné době (19. stol.)? (str. 14). Proč ze dvou pramenů přeložených 

do češtiny používá jeden ve španělské edici a druhý v překladu? 

   Jinak je práce jistě přínosná, diplomant prokázal schopnost samostatně pracovat s prameny a  

literaturou a řešit předem zformulované (i teoretické) problémy. Splňuje podmínky kladené na 

tento typ kvalifikačních prací a doporučuji ji k obhajobě s návrhem výborně až velmi dobře. 
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