
Posudek vedoucí bakalářské práce Ivany Mičunkové Nový svět jako odraz Starého světa 

v Comentarios Reales Inky Garcilasa de la Vegy  

 

Ivana Mičunková se v bakalářské práci zabývá nejvýznamnějším dílem hispanoamerické 

renesance, a sice kronikou Pravdivé komentáře. Autor Inca Garcilaso de la Vega je zajímavý 

svým původem (patří k první generaci míšenců) i osudem (většinu života strávil ve Španělsku, 

kde se seznámil s humanistickou kulturou a věnoval se překladům a vlastní tvorbě). 

Autorka se tedy logicky soustřeďuje právě na střet dvou světů, dvou kultur v životě a díle 

Incy Garcilasa, toho, jak řešil své míšenectví a dvojí dědictví. Zákonitě pak naráží na termín 

„harmonie“ – o ní totiž studovaný autor usiloval. Pravdivé komentáře líčí destrukci incké říše 

Španěly, zároveň se však snaží najít možnosti harmonického soužití. 

Ivana Mičunková se proto po úvodních kapitolách zaměřuje na vlivy renesance a především 

platonismu – tyto části jsou dle mého z celé práce nejzajímavější. Autorka prokazuje 

porozumění čtenému, odkazuje na Platónovu Ústavu a opírá se o sekundární literaturu, ale 

daná témata by si určitě zasloužila rozsáhlejší zpracování. A také vyvození určitých závěrů: je-

li v názvu uvedeno „Nový svět jako odraz Starého světa“, jak to autorka po prostudování 

textů chápe? V čem se Incovo vidění liší od dalších, utopických obrazů, které Evropané o 

Novém světě vytvořili? 

Autorka se zabývá i jinými důležitými momenty, např. pravdivostí Pravdivých komentářů, o 

níž vedli historici a literární kritici zapálené debaty. I. Mičunková cituje samotného Garcilasa, 

který zevrubně popisuje, jak získával informace, a vzpomíná, co slyšel v dětství. Můžeme se 

však ptát, zda se v některých případech nejedná o zdařilou stylizaci autora, o umný nástroj, 

jak právě zdůraznit věrohodnost psaného (např. když se Inca Garcilaso ptá indiánského 

příbuzného, jak si Inkové vše pamatují, když nemají písmo, a ten odpovídá, že mají vše 

uloženo v paměti). 

Bakalářská práce I. Mičunkové je cenná zvoleným tématem a svědčí o zájmu autorky o něj; 

bohužel však její kvalitu sráží stylistická a formální úroveň. Nejde jen o občasná opomenutí, 

která se objevují v každém textu. Interpunkce chybí naprosto masivně a občas to stěžuje 

porozumění textu (viz např. první odstavec úvodu); časté jsou i pravopisné chyby („silnice 

patřili“, s. 11) a stylistické neobratnosti, které vyplývají z nedbalé redakce textu (např. věta 

„S  náboženstvím, se kterým…“, s. 40).  Omyly se objevují i v překladech (např. citace 50, s. 

37; Inca netvrdí, že Římané dali lidem z Cuzca vzdělání, ale že měli oproti nim výhodu, 

protože znali písmo) a ve španělském resumé (oponó místo opuso, los raíces místo las raíces, 

produció místo produjo, prevenió místo provino…). 

Navzdory těmto pochybením však hodnotím kladně volbu tématu a soustředěnost na určitý 

aspekt díla, které by mohlo autora svést mnohokrát ze zvolené cesty.  

Práci tedy rozhodně doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

Praha, 27. 8. 2016      Mgr. Dora Poláková Ph. D. 



 

 

 

 


