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Psát práci o Teotihuacanu, největším městě předkolumbovské Ameriky, je v kontextu 

mezoamerických studií velkou výzvou. Zbylo o něm totiž neobvykle málo primárních 

pramenů, a to jak písemných (teotihuacanské písmo navíc není rozluštěno), tak hmotných 

(město bylo mnohokrát vyloupeno Aztéky a napáchalo se tu i mnoho nenapravitelných škod 

v dobách raných, neodborných vykopávek). Zároveň se však dá říci, že právě Teotihuacan byl 

tou nejvýznamnější a nejmocnější kulturou regionu, jelikož ve své době přímo či nepřímo 

ovládal velkou část Mezoameriky a politickým významem, bohatstvím a architektonickým 

rozmachem dalece předčil i dnes známější Maye či Aztéky. Sám Teotihuacan pak ve své době 

podle některých odhadů patřil mezi deset největších měst celého světa. Stav poznání jeho 

kultury však v současné době naprosto neodpovídá jeho významu. 

 

Zvolit si v takové situaci Teotihuacan jako své primární zaměření vyžaduje určitou obětavost 

a především zápal pro věc. Lucie Horníková prokázala obojí již ve své bakalářce. Na tu nyní 

navazuje prací magisterskou, jejímž tématem jsou slavné malby portika 2 obytného komplexu 

Tepantitla, jež se proslavily náboženskými tématy, které zobrazují. Slečna Horníková nejprve 

představuje malby samé a jejich jednotlivé registry. Následně pak probírá nejdůležitější teorie, 

které dané malby interpretují, shrnuje je a částečně se pokouší i hodnotit, nakolik skutečně 

přispívají k poznání náboženství Teotihuacanu. Hlavní důraz je kladen na centrální postavu 

fresek, jíž někteří autoři nazývají „Velkou bohyní“ a kolem níž se vede vleklá a nikterak 

konsensuální odborná debata. Autorka na tuto diskusi rozsáhle navazuje, poukazuje na různé 

její dílčí aspekty a k mnoha dílčím názorům jednotlivých badatelů zaujímá kritické 

stanovisko. To je zároveň podepřeno komplexní argumentací. 

 

Na tomto místě je třeba podotknout, že většina pramenů, z nichž autorka vycházela, není 

v našich podmínkách dostupná a slečna Horníková tudíž musela vynaložit značné úsilí 

k jejich získání. K tomu je pak třeba připočíst cestu do Teotihuacanu, kterou za tímto účelem 

podnikla, aby mohla studovat pozůstatky fresek přímo na místě jejich vzniku. Výsledný text 

je proto neobvykle informovaný a bibliografie rozsáhlá, závažná a aktuální.  

 

Naopak mezi slabiny textu rozhodně patří stylistika, která je místy poněkud klopotná, a 

nepřesnosti ve formátu poznámkového aparátu. Ze všeho nejvíce však práci chybí určitější, 

ambicióznější závěr. I přes to, že se autorka neobává přistupovat k jednotlivým interpretacím 

malby často i velmi kriticky, jednoznačně se v závěru distancovala od možnosti vůbec kdy 

určit, co přesně na freskách portika 2 v Tepantitle je. Vzápětí však jedním dechem konstatuje, 

že by to snad přeci jen možné bylo, pokud bychom dokázali přestat vnímat Teotihuacan pouze 

optikou komparace se zbytkem Mezoameriky a soustředili se na něj jako na svébytnou, 

specifickou kulturu. Práci by velmi prospěl aspoň náznak, kterým směrem by se taková 

interpretace měla ubírat a jaké dílčí výklady, který dříve představeny, by byly pro takový 

podnik užitečné. Takto celý text působí dojmem, že autorka nejprve ostře zkritizovala 

prakticky všechny dostupné teorie, ale závěrem se sama zalekla, že by její interpretace mohla 

být stejně napadnutelná, a celou věc raději rozmlžila do ztracena. Takový antiklimax je 

samozřejmě velkou vadou na kráse jinak ambiciózní práce, a to i přesto, že snaha 

zrekonstruovat náboženství Teotihuacanu je bezesporu obtížným a náročným úkolem i pro 

letitého profesionála, natož pro magisterskou studentku.  

 

Není jednoduché takovouto práci spravedlivě zhodnotit. Stylistika, stav poznámkového 

aparátu a především rozpačitý závěr by tu mluvily spíše pro velmi dobrou. Naopak iniciativa 



při shánění materiálu, aktivní přístup, zápal pro téma, ambiciózní práce se zdroji a kritický 

nadhled si zaslouží nejvyšší uznání. Přikláním se proto v tomto případě spíše pro hodnocení 

výborně, nicméně situaci lépe rozhodne obhajoba. 
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