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Ve své diplomové práci se Lucie Horníková zaměřila analýzu nástěnných maleb ve výseku 

vnitřního prostoru jedné z budov proslulé archeologické lokality Teotihuacan v Mexiku. 

Přestože se ale na první pohled jedná o velmi dílčí problém, umožnil jí propojit znalosti o 

širokém spektru problémů z oblasti studia kultur předkolumbovské Ameriky, především pak 

z oblasti náboženství, a kombinovat metody religionistické s metodologií dějin umění. 

Především je třeba konstatovat, že se jedná o práci velmi ambiciózní, v níž autorka 

projevila suverénní přehled o existující literatuře, schopnost kombinovat informace a 

vyvozovat vlastní závěry. Jestliže se tento posudek zaměří v následující části na některé dílčí 

problémy, není to ve snaze zpochybnit principiální úspěch Lucie Horníkové, ale spíše jí 

nabídnout možnosti, jak do budoucna své badatelské úsilí ještě zefektivnit. 

 Námitku lze vznést proti absenci jakéhokoli úvodu k této práci. Po půlstránkové 

beletristicky pojaté „předmluvě“ okamžitě následuje popis maleb a jejich rozbor. Absolutně 

chybí shrnutí informací o Teotihuacanu, zasazení zkoumaných fenoménů do časového a 

prostorového kontextu (tím spíše, že v závěru, na s. 51, se zcela správně konstatuje, že 

„Teotihuacan [byl] typickou mezoamerickou kulturou – aniž by toto ale bylo jakkoli 

vysvětleno) a odkazy na základní literaturu. Jde o nezbytnost nejen pro čtenáře neznalého 

problematiky, ale také pro zájemce obeznámenějšího – vždy je užitečné vědět, které z mnoha 

interpretací dává přednost sám autor práce.  

A ještě mnohem zásadnější problém v žánru diplomové práce představuje absence 

jakékoli metodologie, formulace výzkumné otázky, i kdyby to mělo být jen konstatování (jak 

pochopíme po přečtení celého textu), že cílem byl detailní popis a pokus o 

ikonografickou/ikonologickou analýzu maleb. Opět by bylo vhodná shrnout autority, s nimi 

následně diplomatka pracovala, zhodnotit je a realisticky posoudit vlastní přínos k výzkumu. 

Poznámka na str. 10 ukazuje, že se nejedná o opomenutí, ale o záměr autorky ve snaze 

nekomplikovat strukturu práce a získat prostor pro diskusi zásadního výzkumného problému. 

Přesto ale soudím, že do budoucna by bylo vhodné tento postoj přehodnotit. Lze akceptovat 

nezařazení faktografického úvodu, ale absence definované metodologie je velmi závažná. 

Co se týče vlastní analýzy: upřímně se přiznávám, že v mnoha místech je analýza 

natolik detailní, že přesahuje mé znalosti. Nemohu tedy hodnotit „správnost“ názorů autorky, 

jejich prezentace je ale přesvědčivá, autorka se nebojí polemizovat se zavedenými autoritami 

a ukázat na rozpory v dílech oslavovaných a hojně citovaných. Diplomová práce Lucie 

Horníkové ukazuje, že pro úspěšné přispění do celosvětového korpusu bádání o dávných 

kulturách není třeba dlouhodobého pobytu na místě, vzhledem k existenci detailních, volně 

dostupných reprodukcí. I když předpokládám, že návštěva místa, byť již původní výjevy byly 

výrazně poškozeny, může být i v tomto případě prospěšná. Na druhé straně místy autorka 

předpokládá od čtenáře stejně detailní znalosti, jaké má sama, a tak jako v případě chybějící 

předmluvy se ani v dalším textu příliš neobtěžuje detailním vysvětlováním, případně nechává 

vyvození závěrů na samotném čtenáři.  

 Celkově je předložená diplomová práce psána kultivovaně, byť s již zmíněným 

úvodním odskokem do novinářského až fejetonistického stylu (také titul „předmluva“ stylu 

diplomové práce příliš nezapadá) a s občasnými překlepy, stylistickými neobratnostmi a 

problematickou interpunkcí. Oceňuji snahu o vytvoření vlastní terminologie v případech, kdy 

problematika dosud nebyla českými autory reflektována; naopak v případech, kdy už český 

termín existuje, bych doporučila se ho držet (např. s. 11 „Puebelští indiáni“ -  v češtině je ale 

dlouhodobě zavedena varianta „Pueblanští“). Občas se na jazyce práce projevuje vliv 

španělských nebo anglických zdrojů (např. s. 13 „Quetzalí pera“ – v češtině je zvykem psát 



adjektivum „quetzalí“ s malým písmenem). Nesouhlasím ani s někdy poněkud nepřehledným 

vnitřním strukturováním výkladu. Např. na s. 19 se objevuje konstatování „Jak lze částečně 

vydedukovat z poznámky č. 6, božstvo Tepantitly není jediným božstvem Teotihuacanu“. Při 

vší snaze jsem nebyla schopná „poznámku č. 6“ identifikovat.  Stejně tak není vhodné 

umisťovat do poznámek pod čarou dlouhé úseky výkladu (s. 28-31 – poznámka v délce 1,5 

strany!). 

Použité zdroje jsou citovány v poznámkách pod čarou i v závěrečné bibliografii. 

Ohledně poznámek pod čarou bych ale příště doporučila důslednější dodržování jednoho 

citačního vzoru (současná práce kombinuje Chicago Style a standardní bibliografický údaj 

přímo v poznámce pod čarou). 

 

Navzdory dílčím výhradám lze ale konstatovat, že předložená práce splnila nároky kladené na 

diplomovou práci. Jedná se o originální dílo s využitím primárních ikonografických pramenů, 

v němž se autorka pokusila na základě studia odborné literatury o vlastní, byť dílčí závěry. 

Doporučuji proto tuto diplomovou práci k obhajobě, ale vzhledem k výše zmíněným 

výhradám (zejména absenci definované metodologie) navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 Během obhajoby doporučuji zaměřit se na následující okruhy problémů: 1. Jak byla 

identifikována a získávána odborná literatura? Které autory pokládá diplomantka za zásadní 

pro své závěry, i pro metodu a techniku své práce? 2. Jak vidí význam svého výzkumu 

v širším kontextu studia předkolumbovské Mezoameriky? 
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