Posudek na bakalářskou práci Kateřiny Zikmundová “Merse a mongolská otázka”.
FF UK 2018, 93 str., včetně příloh.

Předložená práce je historicky zaměřená, jejím tématem je podle autorky “život, dílo a
historický význam” dagurského politika a veřejného činitele Merseho. Práce obsahuje dva celky, z
nichž první tvoří obsáhlý úvod ke druhému, vlastnímu životopisu Merseho. Autorka pracovala
především se sekundární literaturou v angličtině, v celé práci jsou ovšem citovány úryvky z rozhovorů
se dvěma informanty – Merseho dcerou Odongoou a Merseho mladším rodákem a příbuzným
Damdinsürenem , které Kateřina Zikmundová pořídila během terénního výzkumu.
Autorka se domnívá, že bez podrobného uvedení do kontextů – jednak historických a jednak
etnických, tj. faktů o etnické skupině, jíž byl Merse příslušníkem – je pro čtenáře (této) práce těžké
jeho životopisu porozumět (str. 10). První oddíl proto obsahuje dvě kapitoly věnované dagurskému
etniku a dvě popisující historické souvislosti. První kapitola se věnuje faktografickým údajům o
historii Dagurů od prvních zpráv z doby dobývání Sibiře v 16. století až do 20. století. Druhá kapitola
doplňuje informace etnografického charakteru a její část tvoří podrobná diskuse o “hledání původu”
Dagurů a jejich spojování s Kitany, které souvisí s postavením dagurské menšiny v moderní Číně. V
první z kapitol historického úvodu (2.3) autorka stručně shrnuje “rámec, v němž se odehrávaly boje
mongolských nacionalistů za sebeurčení, autonomii či nezávislost.“(str. 17), tedy celočínské dějiny
počátku 20. století. Následující kapitola je poměrně detailním popisem dějin dnešního Chölönbujru,
sestaveným z dostupných zdrojů.
Druhý oddíl má celkem pět částí, z nichž první tři jsou chronologicky řazeným výčtem
událostí v Merseho životě od dětství po jeho „zmizení“ na sovětském konzulátu, opět sestaveným
z několika typů zdrojů. Čtvrtý oddíl dodává informace z jiné perspektivy – je věnován aspektu
„náboženství“ v Merseho životě a kontextu jeho rodiny, potažmo jeho slavných příbuzných. Poslední
kapitola je sestavená pouze z úryvků rozhovorů, které obsahují hodnocení Merseho osobnosti a jeho
významu.
V závěrečné kapitole autorka navazuje na to, čím skončila v předchozí kapitole, totiž uvádí
hodnocení role a významu Merseho osobnosti komunistickým politikem Ulánchúem na jedné straně
a autory historických publikací, z nichž čerpala většinu informací, na straně druhé.
Na práci je nutné vyzdvihnout samotný výběr tématu, jež je v mongolské historii dosud
nepříliš probádaným a zároveň stále poměrně „citlivým“ tématem. Autorka zároveň část práce velmi
vhodně podepřela rozhovory s informanty, na nichž dostatečně prokázala, že si dovede dobře
poradit s terénním výzkumem, a získaný materiál následně zpracovat a vhodně použít. Informace
jsou o to cennější, že přinášejí jednak osobní, lidský pohled na veřejně činnou osobu, jakou Merse
byl, a zároveň poskytují přímé i zprostředkované (vyprávění příbuzných) svědectví o událostech
onoho pro Mongoly a Dagury složitého období počátku 20. století. Rozhovor pořízený s Merseho
dcerou je navíc patrně jeden z posledních vůbec, neboť paní Odongoa krátce na to zemřela.
Přes nesporné klady nelze opomenout formální nedostatky této práce, které jí dost
znehodnocují. Jedná se zejména o překlepy, chybějící interpunkční znaménka (např. s. 26 apod.),
nesrovnalosti v přepisech mongolštiny (s. 29) apod.

Po zvážení všech pro a proti doporučuji práci k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou
velmi dobře. Činím tak zejména s úmyslem motivovat autorku, aby pokračovala v práci na daném
tématu i v magisterském studiu a současně jí upozornit, aby k finalizaci své jakékoliv další práce
přistupovala s náležitou pečlivostí.
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