
Vyjádření školitele studentky Kateřiny Rührové k průběhu studia a k bakalářské práci 
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předkládané v roce 2018 na Ústavu Jižní a Centrální Asie FF UK 
 
I. Hodnocení dosavadního studia 
Se studentkou jsem se osobně seznámil až během třetího roku jejího bakalářského studia, kdy jsem 
po svém nástupu na ÚJCA vyhověl její žádosti o vedení bakalářské práce. Studentka ji dokončuje 
s ročním zpožděním, jež je způsobeno jejím předchozím ročním studijním pobytem v indickém 
centru výuky hindštiny pro zahraniční studenty Kendrīy Hindī Sansthān v Ágře. Na své bakalářské 
práci začala pracovat až po svém návratu z Indie, kde si obstarala několik v ČR obtížně dostupných 
publikací, jež pak využila jako sekundární zdroje informací. 
 
II. Celkové zhodnocení bakalářské práce 
Osobnost Subháše Čandry Boseho a jeho působení v indickém národně osvobozeneckém hnutí před 
druhou světovou válkou v Indii a během ní v pak v Německu a nakonec v Japonsku bylo už vícekrát 
zpracováno, s postupujícími lety a zpřístupňováním archivních materiálů v evrpoských i asijských 
zemích stále podrobněji a důkladněji. Autorka práce měla řadu kvalitních studií a monografií k 
dispozici a podlehla kouzlu Boseho příběhu natolik, že ho v hlavních obrysech ve své práci 
převyprávěla. Tento postup je oprávněný potud, pokud popis tvoří nutný kontext pro vlastní jádro 
práce, jímž je v tomto případě analýza nových, v dosavadní literatuře dosud nezohledněných 
písemností týkajících se Boseho, jeho pobočníka Nambijára, jejich aktivit v Německu a ve vztahu k 
Československu od třicátých až do (překvapivě) počátku padesátých let. Doplnění osobnostního 
profilu obou indických politiků je nyní možné na základě zpravodajského svazku A.C.N. Nambiar, 
jejž v roce 2014 zpřístupnil britský Národní archiv. Svazek obsahuje obsáhlé resumé podrobného 
výslechu, jemuž Nambijára v roce 1945 po jeho zatčení podrobila britská zpravodajská služba. Do 
tohoto svazku jsou zahrnuty i části výslechů dalších Nambijárových spolupracovníků, pokud vrhají 
světlo na jeho osobnost a činnost Centra Svobodné Indie v Německu během války. Tento materiál 
mohla autorka pro své téma využít ve větší míře, než jak je v práci prezentováno. Působení Centra a 
Indické legie podává ve velmi stručném resumé (s. 36–39), což je škoda: uvední většího množství 
podrobností by pomohlo utvořit se přesnější představu o charakteru celého podniku a jeho aktérů. 
Na druhé straně přesně dokumentovaná a zajímavá kapitolka se týká indicko-československé 
diplomatické zápletky z roku 1950, kdy indická vláda navrhla Nambijára na post velvyslance v 
Československu a čs. ministerstvo zahraničí tento návrh i přes intervenci prof. V. Lesného zamítlo. 
V důsledku Lesného angažmá v této věci se vystupňovalo podezření Státní bezpečnosti nejen vůči 
samotnému Lesnému, ale i proti Orientálnímu ústavu, jehož ředitelem tehdy byl. Tuto aféru autorka 
dokládá archivními materiály z Archivu beprečnostních složek. 

Školitel si je vědom, že studentka zpracovávala téma, které pro ni bylo nepochybně náročné, 
jak co se týče práce s primárními prameny, tak pokud jde o charakteristiku celkového dobového 
kontextu. Zde je pro pochopení myšlení a jednání indických nacionalistů, kteří prožili větší část 
svého formativního období v Evropě dvacátých a třicátých let, vzít v úvahu vliv komunistických, 
anarchistických, levicových a fašistických idejí, které zejména ve dvacátých letech v myslích 
radikálních indických vlastenců splývaly do nesourodé, vnitřně dosud nediferencované masy. 
Přechody od jedné ideologie ke druhé či případná tolerance a slepota vůči jejich extrémním 
projevům jsou pak v jejich případě snáze pochopitelné. Bohužel ani nové monografie týkající se 
Boseho tento aspekt neosvětlují (typicky BOSE, Sugata. His Majesty's Opponent: Subhas Chandra 
Bose and India's Struggle against Empire z roku 2011). Občasné konzultace nad jednotlivými částmi 
práce by možná autorce v tomto ohledu pomohly a mohly by také přispět k její vyváženosti zejména 
pokud jde o využití pramenů a sekundární literatury.       
 
III. Připomínky k práci 
Na práci je patrná časová tíseň, která autorce nedovolila podrobně projít a sjednotit poznámkový 
aparát – k některým důležitým údajům týkajících se zejména činnosti Centra a Boseho v Německu 
chybějí přesné odkazy na stránky britského archivního svazku. Doslovné citace v hlavním textu 



zpravidla není třeba opakovat v jejich původním anglickém znění v poznámce pod čarou. 
Nadbytečně jsou některé vysvětlující poznámky, účelnější by byl seznam zkratek. Některé 
publikace uváděné v bibliografii se v poznámkovém aparátu nevyskytují, není jasné, jestli je 
autorka pro svou práci využila (soubor podnětných studií RAZA, Ali, Franziska ROY, Benjamin 
ZACHARIAH (eds.). The Internationalist Moment: South Asia, Worlds, and World Views; VOIGT, 
Johannes. Indie im Zweiten Weltkrieg a její anglická verze; pro téma zásadní a v řadě ohledů zřejmě 
definitivní monografie Milana Haunera India in Axis Strategy: Germany, Japan, and Indian Nationalists 
in the Second World War si zasloužila více pozornosti, než jakou signalizují pouhé dva odkazy).  

Práci by prospěla závěrečná stylistická úprava, jež by odstranila formulační nejasnosti (na s. 
13 dole může vzniknout mylná představa, že Nambijára úkolovalo německé  ministerstvo školství, 
aby u studentů podporoval smýšlení korespondující s politkou Kongresu; doslovná citace 
anglického originálu pod čarou je kusá, takže ani z ní nevyplývá, že to byla instrukce Kongresu, 
který berlínské Byro platil) a občasná stylistická škobrtnutí („zdůrazňoval potřebu sounáležitosti 
nad náboženskými odlišnostmi“, s. 36; je obtížné si představit, že od Boseho „Speciální instrukce 
dostal také přímo německý ministr zahraničí Joachim vom Ribbentrop“, tamtéž). Stylu by též prospělo, 
pokud by autorka omezila časté střídání přítomného a minulého času, někdy i v jedné větě.   
 
IV. Závěr 
Práce je částečně kompilací známých fakt, jež je ale proložena informacemi, které nejsou dosud 
obecně známy (řada údajů britského zpravodajského svazku), případně nebyly dosud známy vůbec 
(neúspěšný indický pokus jmenovat Nambijára velvyslancem v ČSR a potíže, které z toho 
vyplynuly pro prof. Lesného a Orientální ústav). Celkově práce splňuje požadavky standardně 
kladené na práci bakalářskou; proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „velmi dobře“ 
(2). 
 
 
 
V Praze 10. srpna 2018     PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D. 


