
Vyjádření školitele Mgr. Anny Zádrapové k průběhu studia a k disertační práci 

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

předložené v roce 2019 na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK 

 

I. Hodnocení celého doktorského studia 

Mgr. Anna Zádrapová studovala v kombinované formě studia, při zaměstnání, a 

musela během studia řešit soulad rodinného a pracovního života, což na ní kladlo vysoké 

nároky, kterým dokázala dostát se ctí. Všechny studijní povinnosti tak dokázala splnit 

v termínu a v požadované kvalitě, jakkoli to pro ni někdy bylo časově náročné. 

 Během studia průběžně publikovala texty vztahující se k jejím badatelským 

zájmům a k užšímu tématu disertace, pobývala na kratších studijních/pracovních 

pobytech v zahraničí (v anglicky mluvících zemích, mj. Berkeley), přednášela ve 

světových jazycích na mezinárodních kongresech, v některých případech také ve 

spolupráci s konzultantkou prof. Olgou Lomovou, včetně zapojení do některých jejích 

projektů. V neposlední řadě můžeme zmínit popularizaci některých sinologických 

témat.  

To vše svědčí o jejím výrazném zapojení do mezinárodních vědeckých sítí, do 

světových diskusí o sinologii a jejích dějinách jako vědní disciplíně, přičemž v českém 

kontextu je téma jejích výzkumů poměrně novátorské, věnující se počátkům vědecké 

sinologie v Československu a jejím zakladatelům, a to zejména v kontextu vývoje 

východního bloku po druhé světové válce. 

 

II. Celkové zhodnocení disertační práce 

 Disertační práce na téma „Jaroslav Průšek a československá sinologie. Mezi 

politikou, vědou a fascinací“ je výsledkem dlouhodobého studia, jakkoli k její textaci 

Mgr. Anna Zádrapová výrazněji přistoupila až v posledních měsících studia, nicméně 

hned na úvod je třeba konstatovat, že práce je nepochybným vědeckým přínosem 

k výzkumu daného tématu, tedy počátkům odborné československé sinologie. Vznik 

československé sinologie má výrazné souvislosti se zapojením do hospodářského a 

sociálního kontextu východního bloku, odráží tak samozřejmě také proměny vztahů 

mezi Sovětským svazem a Čínou, nutnost ideologického a „stranického“ zakotvení 



některých vůdčích osobností oboru, k nimž patřil zvl. Jaroslav Průšek. V tomto 

celkovém kontextu, včetně znalosti zahraniční literatury, se autorka plně orientuje. 

Mgr. Anna Zádrapová tak vedle využití archivních pramenů, rozhovorů 

s pamětníky (orální historie) a literatury do značné míry vycházela z analýzy odborných 

textů, z dobového diskursu, který se snažila rozklíčovat, mj. na základě článků psaných 

pro časopis Nový Orient. Zároveň však přiblížila institucionální základnu nově 

budované československé sinologie jako badatelského oboru (Orientální ústav a nově 

zvláště výuka na Karlově univerzitě), její programové dokumenty po druhé světové 

válce, současně však také jistou míru kontinuity s meziválečnou vědou (Jaroslav Průšek 

jako žák Jaroslava Bidla) či situaci za protektorátu, kdy sinologie ještě 

v Československu (včetně protektorátu) neměla své výraznější badatelské a akademické 

zázemí, Orientální ústav v meziválečné éře měl spíše napomáhat rozvoji obchodu 

s asijskými zeměmi. 

Neopominutelnou součástí předložené disertační práce je také rozměr 

mezinárodních vztahů, především československo-čínských diplomatických vztahů, 

dobově poměrně preferovaných také samotným ÚV KSČ, jež se přenášely do vědy, 

kultury i hospodářských vztahů mezi oběma státy, včetně stáží akademických 

pracovníků či budoucích adeptů sinologie. V práci je také patrná dobová snaha o 

popularizaci Číny a čínské kultury v Československu, včetně podpory výuky 

orientálních jazyků. 

 

III. Připomínky k disertační práci 

Mám-li vyjádřit nějaké připomínky k disertační práci, tak bych si dovolil 

upozornit na jistou citovost, snad až osobní angažovanost, jež se v práci místy odráží, 

zejména v druhé (metodologické) kapitole, která částečně vychází ze studia literatury 

Mgr. Anny Zádrapové ke zkoušce z filosofie (zvl. otázka hodnot). Daná kapitola je ve 

výsledku asi naddimenzovaná vzhledem k disertaci jako celku, na druhé straně 

mezioborovost tématu disertační práce k takovémuto zamyšlení přímo vyzývá, jakkoli 

mohlo být stručnější, konciznější.  

V konkrétnější rovině však připomínky mají podle mého soudu vyjádřit zejména 

oponenti, úlohou školitele je spíše formulovat připomínky před finalizací textu, jakkoli 



k finalizaci docházelo prakticky ještě v poslední možný den pro odevzdání disertační 

práce jako celku. 

 

IV. Případné dotazy k obhajobě 

 V rámci obhajoby by Mgr. Anna Zádrapová mohla přiblížit další možné 

pokračování tohoto výzkumu, neboť v disertační práci – vzhledem k rozsahu tématu a 

současnému stupni jeho zpracování – bylo mnohé z témat a interpretací možno jen 

naznačit. 

 

V. Závěr 

 Disertační práce Mgr. Anny Zádrapové je zakotvena v historickém materiálu, má 

však široký metodologický i obsahový přesah do řady dalších humanitních a 

společenských věd, je do jisté míry komplexním pohledem na českou (československou) 

sinologii padesátých let 20. století, která vychází z hospodářských i ideologických 

potřeb dobového Československa, mnohdy však směřuje také do literární vědy. Pro 

mnohé – nejen tehdejší – badatele je ale Čína především jejich velkou „láskou“, s tím 

přistupují k jejímu studiu i poznávání, což disertační práce jednoznačně přibližuje. 

Jakkoli lze v některých pasážích druhé kapitoly vidět jistou naddimenzovanost či někde 

jinde by bylo zajímavé jít více do hloubky problému, je třeba konstatovat, že předložená 

disertační práce jako celek má významnou hodnotu pro poznání dějin české 

(československé) sinologie a československo-čínských vztahů zejména v období 

prvních desetiletí po druhé světové válce, v zakladatelském období odborné sinologie 

v Československu. 

Předloženou disertační práci předběžně klasifikuji jako prospěla. 
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