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Ve své diplomové práci se Jakub Dušek zaměřil na problematiku tzv. aztécké říše, která 

představovala vyvrcholení kulturního a politického vývoje na území středního Mexika 

v posledních staletích před příchodem Evropanů. Atraktivní téma ovšem nepojal kompilačním 

způsobem, jak bývá v závěrečných pracích nižších stupňů studia obvyklé. Za využití 

primárních pramenů v podobě raně koloniálních kronik (a samozřejmě i sekundární literatury) 

se pokusil zodpovědět velmi konkrétní výzkumnou otázku: je legitimní pro zkoumaný 

politický a administrativní celek užívat výrazu „říše“? V rámci tohoto hlavního směru svého 

zájmu si pak kladl otázky další: na jakých principech tento státní útvar stál, jak byly okrajové 

oblasti navázány na centrum, jak fungovalo hospodářství v centru a na nově podrobených 

územích? 

 Nezbytné bylo samozřejmě stručné uvedení dějin „aztécké říše“ do širšího kontextu 

kulturního areálu (tzv. Mezoameriky) a nastínění dějin Aztéků od jejich údajného příchodu do 

Mexického údolí po španělskou conquistu. Zde bych se přikláněla k méně kategorickému 

operování s konkrétními daty a jmény, neboť i sám diplomant v úvodu správě konstatoval 

nejistotu španělských autorů tváří v tvář jinakosti aztécké kultury, k níž patřilo i zásadně 

odlišné vnímání času. Chápu ale potřebu určení jednoznačných časových mezníků, 

orientačních bodů pro další výklad. 

Pak se již autor věnoval otázkám souvisejícím s administrativou a hospodářstvím 

postupně se rozrůstající aztécké říše. Velmi přesně vystihl, že obě složky nebylo možné 

oddělovat, neboť jedna podmiňovala druhou. Precizně nastínil komplikované vztahy mezi 

jednotlivými částmi „trojspolku“, tedy tří městských států, které „říši“ dominovaly, vysvětlil 

postavení dominantního z těchto tří měst, Tenochtitlánu, a následně se zaměřil na vztahy mezi 

centrem a podrobenými oblastmi. Nepřebíral přitom mechanicky údaje z pramenů a 

sekundární literatury, ale pokoušel se je interpretovat, přičemž pracoval i s teoretickými 

koncepty (např. otázky využití síly a moci/hegemonie, s. 47-49). V kontrastu k tradiční 

představě Aztéků jako válečníků vychází z jeho pojetí jako základ říše právě ekonomika. Bylo 

by samozřejmě možné diskutovat o tom, zda není příliš odsunuta do pozadí stránka 

ideologická (náboženství jako pojítko říše), ale na druhé straně je prospěšné, že byl omezený 

prostor diplomové práce využit pro detailní prostudování zvolených oblastí.  



 Na svou hlavní otázku – povahu státní moci v tzv. aztécké říši – dokázal Dušek 

věrohodně odpovědět, byť její označení za „hegemonní imperialismus“ (v samém závěru 

práce, s. 78) je poněkud diskutabilní. (K diskusi je i užití dalších prézentistických termínů, 

např. „špionáž“, s. 69 ad.) Oceňuji však, že se mu podařilo vnést do obvykle velmi statického 

obrazu aztécké kultury dynamiku, zdůraznit vývoj ekonomických i administrativních strategií 

v závislosti na proměnách postavení „Tenočků“ v rámci rozrůstající se říše; a zároveň nabídl 

českému čtenáři podrobný vhled do problematiky včetně nalezení českého ekvivalentu pro 

dosud málo známé koncepty (plátcovská provincie) a citací z koloniálních pramenů. 

 Diplomová práce je psána kultivovaně, byť s určitými stylistickými nedostatky, jako 

je překotný styl psaní, který čtenáři znesnadňuje pochopení textu, komplikované až 

vykloubené struktury vět („byla vznešena žádost“, s. 34, „zopakujme si všechny důležité 

fakty“, s. 35 apod.), pleonasmy („náboženské mýty“, s. 22), a také občasnými překlepy. 

Jednotlivé kapitoly a podkapitoly na sebe logicky navazují, lze vznést jedinou výhradu: 

vysvětlení názvů Aztékové/Tenochové/Mexikové mělo předcházet prvním výskytům těchto 

názvů v textu. Obsáhlý seznam použité literatury obsahuje jak české, tak zahraniční tituly. 

Oceňuji vzorně zpracovanou kritiku použitých pramenů (s. 10-15 ad.) a jazykovou poznámku. 

Bohužel patrně vlivem chvatu při dokončování došlo k určitým nejasnostem při citování 

(např. s. 20 citován Kirchhoff 1943, v seznamu literatury s. 86 uveden pouze Kirchhoff 1960; 

„bezprizorná“ položka Colston 2010 v bibliografii apod.). 

 

Navzdory dílčím výhradám lze ale konstatovat, že diplomová práce Jakuba Duška splnila 

požadavky na samostatnou, na vlastním pramenném výzkumu založenou studii, která přinesla 

konkrétní a pro další bádání využitelné výsledky. Jednoznačně ji doporučuji k obhajobě a 

navrhuji její hodnocení výborně nebo velmi dobře, v závislosti na průběhu obhajoby. 
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