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Pro svou diplomovou práci zvolila Martina Vopálková téma z koloniálních dějin Ameriky. 

Rozhodla věnovat problematice duchovního rozměru koloniálních dějin Nového světa, 

konkrétně pak jezuitskému stavitelství na území Jižní Ameriky. Jde o téma bohatě zpracované 

v literatuře (včetně českých příspěvků k výzkumu zámořských misií jezuitského řádu). Proto 

nepřekvapí, že vznikla práce spíše popisná, syntetizující až kompilační. V seznamu literatury 

vůbec nenajdeme primární prameny, jen sekundární texty, monografie, sborníky a 

časopisecké články. Diplomantka se alespoň rozhodla pro ikonografickou analýzu na základě 

fotografií jezuitských kostelů a dalších misijních staveb, volně dostupných v tištěných 

publikacích a elektronických dokumentech.  

Výsledkem je práce, která sice nepřináší nové poznatky, může však alespoň posloužit 

jako vodítko dalším zájemcům o problematiku. Je třeba ocenit, že namísto populárních 

misijních staveb se autorka rozhodla zaměřit na podstatně méně zpracované stavby ve větších 

koloniálních městech. Časově se rozmáchla přes celé období působení „prvního“ jezuitského 

řádu v koloniální španělské Americe až do jeho vypovězení roku 1767, svůj zájem nicméně 

teritoriálně limitovala pouze na oblast And, tedy na část území místokrálovství Peru 

(zasahující dnešní Venezuelu, Kolumbii, Ekvádor, Peru, Bolívii a Chile). 

 Úvodní kapitola obsáhle informuje o dějinách jezuitského řádu (včetně životopisu 

Ignáce z Loyoly), jeho fungování a financování i mechanismech vysílání jeho členů do 

zámoří. Informace pocházejí ze sekundární literatury shromážděné spíše namátkou a 

přebírané informace někdy sklouzávají až do klišé. (S. 23: „Na počátku novověku představovali 

jezuité významný fenomén nejen v oblasti náboženského života, ale i v oblasti školství, vzdělání, 

vědy a v neposlední řadě i v oblasti umění.“) Následuje rozbor jezuitských staveb v andské oblasti 

– z hlediska použitých stavebních materiálů, půdorysů, výzdoby atp. V této části je výrazná 

závislost na několika málo zdrojích, z nichž autorka čerpala. Závěr v zásadě kopíruje úvod, 

neshrnuje a nerozvíjí téma novým směrem. 
 Práce je psána relativně kultivovaně, byť s občasnými neobratnými formulacemi, 

sklouznutími do hovorové roviny (s. 32, o jezuitské ikonografii: „V případě Latinské Ameriky 

se setkáme pouze s určitým okruhem témat, která se pořád dokola opakovala“)  a hispanismy 

(uvádění století římskou číslovkou, problémy s velkými a malými písmeny atp.). Někdy je 

těžké odhadnout, co měla autorka na mysli (např. s. 27, v pasáži věnované společným prvkům 

jezuitských stavem v Americe: „Nejedná se jen o použití symbolů a soch svatých, tedy o 

jezuitskou ikonografii, ale zejména o velice osobitý způsob použití tvarů, které ukazují na krásu a 

rozkvět Tovaryšstva Ježíšova v každé z oblastí.“ – zde patrně problém vznikl příliš doslovným 

překladem.) 
Práce je přehledně členěna. Zdroje konkrétních informací jsou řádně citovány. Ocenila 

bych nicméně úplnější citování použitých elektronických dokumentů (nejen jejich adresu, ale 

i jeho autora a bližší specifikaci toho, o jaký text se jedná); při citování autorských textů ze 

sborníků (např. CEMUS, Petronila a kol; Bohemia Jesuitica 1556-2006, Praha Karolinum, 

2010) by bylo vhodné uvést konkrétního autora příspěvku a jeho název.  Zároveň autorka 

často vágně odkazuje na historiografické debaty, aniž by pak specifikovala, jaké autory a 

tituly má na mysli. (Např. s. 25: „Na poli dějin umění se ve XX .století (sic!) rozvinula velká 

debata o tom, zda jezuité měli svůj vlastní styl (sloh), známý jako modo nostro a zda se tento styl 

projevil například preferencí nějakého typu půdorysu či barokní výzdoby použité pro jejich 

kostely.“ Nenajdeme zde ale jediný odkaz na konkrétní historiografický text.) Ocenila bych také, 

kdyby citáty byly přeloženy do češtiny, s případným ponecháním původní verze v poznámce pod 



čarou. Nicméně protože jsou citáty vesměs převzaty z druhé ruky, často již byly přeloženy, např. 

z latiny do španělštiny, a jejich ponechání v „původní“ verzi tak postrádá smysl. 
 Problematická je i užitá terminologie – autorka např. tvrdí, že „V případě Latinské 

Ameriky to byly […] stavební techniky nebo ikonografie, které daly vzniknout novému stylu – 

tzv. mestickému stylu.“ (s. 26) Výraz „mestický styl“ ale sotva najdeme v odborné literatuře 

věnované architektuře jezuitů v koloniální Americe. Spíše se jedná o autorčinu invenci. O 

některých členech Tovaryšstva Ježíšova hovoří soustavně jako o „hermano“ (např. s. 64, 

„hermano Marcos Guerra“); není jasné, zda má na mysli „bratry koadjutory“, tedy nevysvěcené 

členy jezuitského řádu. Celkově je z textu patrná jen útržkovitá znalost širšího historického 

kontextu. 

 

Martina Vopálková prokázala schopnost pracovat s textovými a obrazovými zdroji a využívat je 

při psaní vlastního textu. Její diplomovou práci doporučuji k obhajobě, vzhledem k výše 

uvedeným výhradám ale navrhuji její hodnocení stupněm dobře nebo velmi dobře, v závislosti 

na průběhu obhajoby. 
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