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Posudek oponenta disertační práce Mgr. Anny Zádrapové 

„Jaroslav Průšek a československá sinologie. Mezi politikou, vědou a fascinací” 

předkládané v roce 2019 na Ústavu hospodářských a sociálních dějin 

I. Stručná charakteristika práce 

Práce se zabývá zrodem české a slovenské sinologie v kontextu politických a ideologických tlaků 40. a 

50. let, se zvláštním zaměřením na jejího nejvýznamnějšího představitele a zároveň otevřeného 

stoupence poúnorového režimu Jaroslava Průška. Využívá publikovaných, archivních i orálně-

historických pramenů a snaží se stanovit míru ovlivnění rané československé sinologie politickými tlaky 

a internalizovanými ideologickými rámci. Sofistikovaně rozebírá teoretické otázky svobody jednání 

v historické situaci a spolehlivosti různých typů pramenů. Záběr práce není časově jasně vymezen, 

těžiště je zřejmě v letech 1949-cca 1956, dřívější a pozdější události jsou prezentovány spíše nahodile. 

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

Dizertační práce zpracovává bohatý a různorodý materiál a klade si důležité a netriviální otázky. 

K interpretaci využívá řady teoretických perspektiv a rámců a je plně zasazena do metodologické 

literatury a debat o problémech svobody v totalitním režimu, orální historie aj. 

Ambiciózní cíle propojení zpracovaného materiálu, teoretických otázek a perspektiv se však autorce 

nepodařilo zcela naplnit. Jednotlivé kapitoly ve výsledku působí roztříštěně a navzájem izolovaně. 

Analýza archivního materiálu je značně nepřehledná, pohovory s pamětníky jsou pojednány jen jako 

kolekce motivů bez syntetického vysvětlení situace a osudů jednotlivců (které přitom jsou významné 

pro interpetaci jejich vzpomínek). Ačkoliv práce snáší dohromady velké množství pozoruhodných faktů 

a vcelku konstruuje smysluplný historický narativ vzniku pražské školy sinologie, není ani 

systematickým zpracováním tohoto tématu, ani jasnou tezí ohledně motivací, vynucených kroků a 

vnitřní svobody Průška a dalších aktérů.  

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů  

1. Struktura argumentace. 

Práce je srozumitelně strukturována do kapitol, které se zabývají různým typem materiálu a pracuje se 

v nich různými metodami. Jednotlivé kapitoly ale nepropojuje zřejmá nosná linie výkladu. V první řadě 

2. kapitola, shrnující různé teorie o svobodě jednání historického aktéra obecně a v totalitním režimu 

zvláště, nemá jasné vyznění mimo obecného potvrzení, že jednání v totalitním režimu má 

mnohovrstevné motivace a lidi žijící v totalitě nelze jednoduše rozdělit na ovládající a ovládané. Na 

výsledky této kapitoly v dalším textu vlastně není navázáno ani v případě Jaroslava Průška, ani 

respondentů orálních pohovorů. 

Práce řeší zvlášť Průškovy organizační a administrativní aktivity (kapitola 3 a 4.2.2) a zvlášť Průškovy 

texty pro veřejnost (kapitoly 4.2.1 a 5), ale v obou případech ukazuje Průška prostě jako zapáleného 

komunistu, který vše psal a dělal ze svého nejlepšího přesvědčení a v přirozeném souladu s atmosférou 

doby a politikou strany. 

Orální pohovory v kapitole 6 jsou prezentovány roztříštěně. Žádný z pohovorů není ani shrnut do 

synopse nebo medailonku. Domnívám se, že pro čtenáře, který se s těmito sinology poprvé setká až 

v předložené práci, musí být obtížné se v jejich odpovědích zorientovat a interpetovat je. Nebylo to 

snadné ani pro mě, i když všechna jména znám a s některými jsem se osobně setkal. Pro zkoumání 

individuálních psychologických faktorů rozhodování, o kterých tak fundovaně mluví druhá kapitola 
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práce, by bylo potřeba zacházet s jednotlivými respondenty nebo jejich některými odpověďmi jako 

případovými studiemi, které by se měly zkoumat individuálně do hloubky a v kontextu, ne jen položit 

vedle sebe jako různé pohledy na společný problém. 

Fungování režimu je nejvíce přítomné v kapitole 3.1 o budování nové orientialistiky a 4.1 o čs.-čínských 

kulturních a vzdělávacích stycích, které považuji za nejpřínosnější a nejlépe zpracované. Bohužel i zde 

je řada zajímavých linek pouze naznačena, např. vztah Zdeňka Nejedlého a Václava Kopeckého k Číně 

v kombinaci s jejich sdíleným politickým zařazením mezi zastánce „omezené kontinuity“ 

s předúnorovou kulturní politikou (z autorčiných formulací navíc není zřejmé, zda tento postoj byl 

relativně umírněný nebo naopak radikální), okolnosti i samotný obsah Průškova „sebekritického“ 

referátu „K stalinské diskusi orientalistů“ v roce 1952, politické zájmy MZV a ÚV KSČ ve vztahu k Číně, 

které vedly k některým administrativním problémům a konfliktům s velvyslancem Weiskopfem apod. 

V sekci o čs.-čínských vztazích je důraz kladen na reflexe čínské reality a omezení, která vytvářeli 

samotní Číňané, deklarovanému zaměření práce by ale odpovídal větší zájem o to, jaké požadavky na 

své občany kladly ve vztahu k Číně československé úřady a mocenské složky. 

I když jsou kapitoly 3 a 4 díky zpracovaným archivním materiálům velmi zajímavé, autorčin styl výkladu 

ztěžuje vytvoření přehledné představy o časovém vývoji toho, co je z archivů prezentováno. Je to škoda 

hlavně u popisu československo-čínských styků, jak jsou zachyceny v archivu Ministerstva zahraničních 

věcí ČSR. Autorka se vyhýbá přesné dataci událostí (zmiňuje data jen v odkazu na archiválii v poznámce 

pod čarou) a přitom neprezentuje jednotlivé aspekty čsl.-čínských kulturních vztahů synchronně, ale 

odděleně a tedy přeskakuje v čase tam a zpět. Obecně je třeba říci, že autorka je někdy skoupá na slovo 

– např. na str. 82 „Pořádání výstav a snahy o založení muzea odpovídají dobovému trendu…“ se 

mimochodem dovídáme o snaze založit muzeum, ale nikde není řečeno jaké, zda v Číně či ČSR, ani kdy 

tyto snahy probíhaly. 

Kapitola 5, zabývající se Průškovými publikacemi pro veřejnost, je naopak relativně nejslabší; dobrá je 

část o čínské poezii, která vychází z autorčiny magisterské práce, naopak analýza metafor v Průškových 

pracích klouže pouze po povrchu a podobně jako zpracování pohovorů se sinology je roztříštěná do 

sbírky ilustrativních citátů, které nevyprávějí ucelený příběh. Základní problém celé dizertační práce 

vystihuje v kostce závěr této kapitoly, který pouze na základě takovéto diskurzivní analýzy tvrdí, že 

„Průšek po únoru prostě na své texty ‚nasadil‘ více ideologického lexika a frazeologie, ale protože jeho 

základní politický postoj zůstal shodný, byl tento přechod vlastně plynulý a použití vyžadovaného  

kanonického diskurzu pro Průška bezbolestné,“ přičemž zároveň v poznámce odkazuje na pohovor se 

Zlatou Černou, který vyznívá zcela opačně (str. 136). Kapitola již svým zaměřením na metafory jako 

organizační jednotku diskurzu zabudovala premisu kontinuity do své výzkumné metody: diskontinuity, 

tedy zmíněné „ideologické lexikum a frazeologii“, marxistický interpretační rámec čínských dějin a 

vztahu společnosti a literatury, odkazy na dobové politické aktuality apod. cíleně nezkoumá, jsou jen 

mimochodem přítomny v některých citátech, vybraných kvůli jiným prvkům. 

Celkově je tedy mikrostruktura práce nevhodná pro argumentaci a cíle, které si autorka na začátku 

stanovila. Práce má přesto svou nepochybnou hodnotu a některé její části jsou přesvědčivé a poučné. 

2. Formální úroveň práce 

Práce je formálně velmi pečlivá, nejvýraznějším lapsem, kterého jsem si všiml, je téměř doslovné 

opakování celého jednoho odstavce na str. 24. Početné citace archivních dokumentů jsou vzorové, jen 

ojediněle v nich chybí datace. 

3. Práce s prameny či s materiálem 

Autorka pracuje s prameny spolehlivě a průhledně (výtku mám pouze k utajení položených otázek a 

průběhu jednotlivých pohovorů). Její analýza je ale problematická. V případě Jaroslava Průška 
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autorčina premisa složitosti motivací v složité historické době není materiálem vůbec potvrzena. Pokud 

materiál skutečně umožňuje o Průškovi říci jen to, že si někdy ke konci války vytvořil určité přesvědčení, 

v souladu s nímž pak psal a pracoval, bylo by logičtější zaměřit se teoreticky spíše na samotnou 

ideologii raně komunistického Československa a její „emanaci“ do populárně naučného diskurzu a 

životních pocitů lidí, že se podílejí na budování něčeho nového a významného. 

Domnívám se však, že autorčina premisa je ve skutečnosti oprávněná, protože koneckonců vychází 

z mnoha případových studií, kterými ji historici československého i světových totalitních systémů 

podložili. Chyba je v tom případě v nedostatečné konfrontaci Průškových aktivit s pozadím, na kterém 

se odehrávaly, a rezignaci na konkrétnější popis mocenských mechanismů, ve kterých Průšek žil. Jak 

probíhaly schůze vedení Orientálního ústavu, VIII. sekce ČSAV, prezidia, stranických výborů? Řešily se 

na nich výzkumné úkoly, kádrové otázky, kritizovaly se konkrétní publikace pro svou ideovou a 

politickou závadnost? Jak do činnosti Orientálního ústavu zasahovaly centrální mocenské orgány (SNB 

a StB, zahraniční oddělení ÚV, ministerstvo školství a kultury…)? Jak byl vůbec Průšek stranicky 

organizován před únorem 1948? I kdyby se nepodařilo nalézt nic vztahujícího se přímo k Průškovi a 

sinologům-repondentům, byl by velmi vypovídající i jakýkoliv související případ, zejména pokud si ho 

mohli být aktéři vědomi a mohl mít odstrašující a varovný účinek. Pokud se autorka takovému jistě 

citlivému bádání chtěla vyhnout, neměla dle mého názoru otázku motivace jednání v totalitním režimu 

vůbec otvírat. 

Přitom na ni ale byly zaměřeny i dotazy v pohovorech s pamětníky sinology (přesné znění otázek, které 

byly jednotlivým respondentům položeny, bohužel není v práci uvedeno, což stěžuje rozlišit spontánní 

a indukované výpovědi). O to mrzutější je, že příběh žádného z respondentů nebyl zpracován uceleně. 

Vzpomínky nejsou konfrontovány se souvisejícími písemnými prameny týkajícími se respondenta. 

Ačkoliv si autorka uvědomuje, že orální historie nemůže být spolehlivým obrazem nejen faktů, ale ani 

dobových pocitů respondentů, nečiní žádné pokusy tento její nedostatek vyvážit jinými prameny, a 

pokročit od „vzpomínek z roku 2011“ k pravděpodobné rekonstrukci událostí a dobové psychologie. 

Protože u žádného z respondentů uceleně nepopsala její či jeho životní osudy, nemůže ani odhadovat, 

jakým směrem a do jaké míry jsou čí vzpomínky filtrovány nebo pozměněny pozdější zkušeností. 

Co se týče publikovaných pramenů, považuji za chybu omezení výběru Průškových prací jen na 

populárně naučné; vlivy dobrovolně i nedobrovolně přijatých ideologických hledisek se jistě odrážejí i 

v jeho pracích zaměřených na odborné publikum, a i kdyby srovnání ukázalo oprávněnost zaměřit se 

více na populárně naučnou část jeho díla, zcela ignorovat část odbornou v dizertační práci myslím není 

možné. 

Jako drobnost zmíním, že autorka zřejmě vůbec nepracovala s archivem Ministerstva školství a kultury, 

který obsahuje také některé relevantní dokumenty, včetně Průškovy korespondence, a s archivem ZO 

prezidia AV ČR, ve kterém jsou cestovní zprávy sinologů i dalších návštěvníků Číny, ale také návrhové 

listy, kádrové posudky apod. 

4. Vlastní přínos 

Práce je přínosná zejména výběrem materiálů, z nichž některé (orální historie) vznikly přímo v rámci 

výzkumu. Jejich propojením s problémem individuální motivace jednání otvírá zajímavé otázky, na 

které ale nedává uspokojivé odpovědi. 

IV. Dotazy k obhajobě 

Vzhledem k výše zmíněným problémům se nabízí dotaz, jak by se podle autorčina názoru v pramenech, 

se kterými pracovala, odrazila opačná odpověď na její základní otázku, tedy významný vliv různých 

forem politického nátlaku na Průškovu činnost a myšlení. Zná nějaké srovnatelné příklady, kdy v zásadě 
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prorežimní vědci upravovali své názory, aby byly více v souladu s požadavky strany? Lze Průška 

charakterizovat jako součást mocenského mechanismu komunistické strany, který občas vykonával 

příkazy shora, se kterými vnitřně nesouhlasil? Podle některých pohovorů i autorčina shrnutí ho tak 

částečně vnímali jeho žáci; byl podle nich v takových chvílích spíše „převodní pákou“ než autonomním 

aktérem, který se díky své ideové spolehlivosti mohl opírat o autoritu strany? 

Drobnější dotazy (kontext viz výše): Vyjasněte ideové a politické zařazení Nejedlého a Kopeckého; 

souviselo s jejich zájmem o Čínu? Je v archivních pramenech patrný vývoj postoje KSČ k Číně ve 

sledovaném období? Jaké muzeum chtěl kdo kde kdy zakládat? 

V. Závěr  

Práce je v mnohém přínosná a objevná; problémy s její strukturou mohou být napraveny mj. dalším 

pramenným bádáním, které by však nemělo zdržovat od uznání její hodnoty. Její části jistě budou 

vítaným příspěvkem v odborných časopisech, a to nejen českých; doporučuji však zarámovat je jinými 

otázkami než psychologií individuálnho jednání. Pro publikaci velmi zajímavého orálně-historického 

materiálu doporučuji syntetičtější zpracování okolo jednotlivých respondentů, se zohledněním jejich 

životních osudů a diskusí pravděpodobných posunů a omezení jejich vzpomínek. 

 

Předloženou disertační práci předběžně klasifikuji jako prospěla. 

15.12.2019 Mgr.Ing. Jiří Hudeček, Ph.D. 


