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Kateřina Rührová se ve své bakalářské práci věnuje dvěma významným osobnostem 

indického nacionalistického hnutí, jež v důsledcích vedlo k politické nezávislosti Indie. 

Ačkoliv životními osudy Subháščandry Boseho se zabývala již celá řada odborných prací, 

drobné detaily, které mohou jeho dramatický život plný nečekaných zvratů osvětlit, snad stále 

čekají na svého objevitele. V případě A.C.N. Nambijára, Boseho blízkého spolupracovníka, je 

situace odlišná, protože jeho osoba i působení dosud zdaleka tak velkou pozornost badatelů 

nepřitáhly (jistě neprávem).  

Autorku je třeba v každém případě pochválit za výběr zajímavého tématu, ale snad ještě více 

za odvahu, s níž se do studia archivních materiálů pustila. Nutno na tomto místě zdůraznit, že 

v bakalářských pracích nebývá práce s primárními prameny obvyklá, studenti se obvykle 

spokojují s bezpečím, jež jim poskytuje odborná literatura, a výsledkem jejich snažení tak 

bývá více či méně zdařilý kompilát. Bohužel, podobným kompilátem ve výsledku zůstává i 

předkládaná bakalářská práce, snad kvůli náročnosti úkolu, který si studentka stanovila. 

Vytěžit z archivních dokumentů zajímavé informace se jí totiž podařilo jen z části. 

Přiznám se, že zcela nerozumím autorčině záměru, pokud jde o strukturu její práce – po 

úvodní krátké životopisné kapitolce týkající se Nambijára následuje až příliš podrobné, ale 

čistě kompilační převyprávění osudů Boseho (včetně pro její téma klíčového období, kdy 

působil ve střední Evropě, kterému je však naopak věnováno místa velmi málo), ale poté se 

opět vrátí k Nambijárovi. Po výborné kapitole, mapující činnost Nambijára v Evropě po 

skončení 2. sv. války, ovšem znovu následuje návrat k Bosemu a jeho odkazu, jehož 

prezentace však nemá s hlavním tématem prakticky žádnou spojitost. Samotný závěr, ve 

formě shrnutí, se zdá být v této souvislosti víc než vypovídající, protože o tématu střední 

Evropy v kontextu života Boseho/Nambijára se autorka zmiňuje pouhými dvěma větami (s. 

49-50). Pokud jde tedy o celkovou strukturu práce, mnohem raději bych volil ne čistě 

chronologický pohled. Vhodnější by bylo nejprve daleko stručněji obě osobnosti představit 

(postačila by na to jediná kapitola se dvěma subkapitolami) a poté se věnovat prezentaci 

informací získaných při studiu archivního materiálu.  



Daleko větší pozornost a rozpracování by si jistě zasloužily kapitoly 4.1 Bose 

v Československu, která se vytyčenému tématu skutečně věnuje, 6.1. Záznamy z britského 

archivu, jež v současné podobě ke škodě věci až příliš stručně nastiňuje existenci a fungování 

Centra Svobodné Indie v Německu, a zejména kapitola 7. Život A.C.N. Nambijára, která je 

z pohledu prezentovaných informací bezpochyby nejpřínosnější i nejzajímavější. Možná se 

jedná pouze o subjektivní dojem, ale tato kapitola se mi zdá být též nejlépe napsaná. Všechny 

tři kapitoly, či minimálně jejich některé části v podobě nových objevů či zajímavých 

souvislostí, by navíc bylo možné a vlastně i vhodné navzájem argumentačně propojit, tak aby 

samostatná práce autorky s prameny vynikla, především pocházejícími z archivu MZV a 

z Archivu bezpečnostních složek. Výsledný text by tak byl daleko méně kompilační. 

Práce vykazuje řadu formálních nedostatků, kterých se autorka nedokázala vyvarovat zřejmě 

z důvodu nedostatku času. Některé vysvětlující poznámky pod čarou se v práci obhajované na 

indologii jeví jako zcela zbytečné (např. s. 11, pozn. 9 Indický národní kongres; s. 17, pozn. 

28 Svarádž). Ze stylistického pohledu rozhodně není vhodné míchat při líčení událostí minulý 

a přítomný čas, a to nejen v jediné větě (např. s. 16: „Někteří studenti se rozhodli vzít 

záležitost do vlastních rukou a profesor Oaten je fyzicky napaden“), ale dokonce ani ve dvou 

po sobě následujících odstavcích. Některé příliš krátké věty budí dojem hesel nevhodných pro 

souvislý odborný text (např. s. 14 „SA mu zabavila pas. Po propuštění měl neprodleně opustit 

Prusko. Novým útočištěm se mu stala Praha… I zde se živí novinařinou.). Nevhodné jsou 

rovněž odstavce o dvou větách či dokonce jen větě jediné. Celá práce by si rozhodně 

zasloužila daleko pečlivější stylistickou úpravu. 

Navzdory těmto výtkám však předkládaný text splňuje požadavky kladené na bakalářskou 

práci, doporučuji ho k obhajobě a navrhuji hodnocení „velmi dobře“. Škoda však nevyužitého 

potenciálu, který v autorce samé i ve zvoleném tématu bezpochyby je. 
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