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Ivana Mičunková si ve své bakalářské práci předsevzala analyzovat snahu o nalezení 

harmonie mezi Starým a Novým světem, která se objevuje ve významném díle Comentarios 

reales hispanoamerického spisovatele Inky Garcilase de la Vegy. Autorka ve své práci 

nejprve nastiňuje historický kontext, zejména fungování rozvinuté Incké říše a vzkvétajícího 

Španělska v období přelomu patnáctého a šestnáctého století, s přihlédnutím k relevantním 

publikacím. Posléze autorka představí i život a dílo zmíněného spisovatele, s důrazem na 

analyzované dílo, a teprve pak se dostane k samotnému jádru svého bádání.  

Ačkoli úvod do problematiky je v případě Inky Garcilase de la Vegy více než žádoucí, 

jelikož se jedná o spisovatele českému čtenáři v podstatě neznámého, místy obsahuje 

informace, bez nichž by se čtenář mohl obejít, a autorka by se tak mohla více rozepsat ve 

stěžejní části své práce. Svému hlavnímu cíli se totiž autorka nakonec věnuje spíše okrajově, 

jelikož úvodní kapitoly zabírají bezmála dvacet stran a na samotnou „otázku harmonie“ pak 

zbývá stran dvanáct. Závěr pak bohužel chybí zcela, což jen umocňuje skutečnost, že práce 

jako celek působí spíše popisným než analytickým dojmem. Není tedy nakonec jasné, 

k jakému závěru autorka dospěla a zda ji vyústění její práce uspokojilo či nikoli. Je to celkově 

škoda, jelikož právě poslední kapitoly se jeví slibně: zajímavé je zamyšlení nad vlivem 

platonismu na spisovatelovo dílo, stejně jako otázka náboženství. Tyto zajímavě započaté 

kapitoly jsou však příliš brzy „utnuty“. Zvláště otázka náboženství vyvolává ve čtenáři velkou 

zvědavost, právě pokud jde o hledání harmonie mezi Starým a Novým světem, tedy mezi 

dvěma odlišnými, do té doby od sebe oddělenými kulturami s naprosto odlišnými kořeny.  

Nad občasnými překlepy či několika chybami ve shodě přísudku s podmětem čtenář 

pravděpodobně přimhouří oko, rušivě však působí autorčino nadměrné vynechávání čárek 

v souvětích, což čtenáře brzdí a v důsledku komplikuje orientaci v textu. Zvolená bibliografie 

k tématu je, myslím, dostačující, přestože by práci slušelo i větší zaměření na náboženství 

Latinské Ameriky. Dále, pokud se autorka rozhodla u titulů uvádět i jméno překladatele, měla 

by tak činit u všech přeložených děl, nejen u některých.  

Celkově práci Ivany Mičunkové považuji za přínosnou, jelikož Inca Garcilaso de la 

Vega si rozhodně zasluhuje větší přiblížení českému publiku, zvláště v letošním roce, kdy od 

jeho smrti uplynulo čtyři sta let. S přihlédnutím k uvedeným nedostatkům však navrhuji 

bakalářskou práci Ivany Mičunkové klasifikovat jako velmi dobrou.   

 

 

 

Práci k obhajobě doporučuji.  
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