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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  
FF UK 

I. Stručná charakteristika práce 

 Práce pojednává o vývoji československé sinologie, především po druhé světové 
válce. Hlavní osou výkladu má být profilující osobnost oboru, a to prof. Jaroslav 
Průšek.  Autorka sleduje vývoj oboru na pozadí politického kontextu v Československu 
a Číně. Popisuje představy vládnoucích režimů k úkolům vědy ve vztahu k politickým 
prioritám. Na tomto pozadí se dotýká vzájemných československo-čínských vztahů. 
Anna Zádrapová dále sleduje některé Průškovy práce a konfrontuje je s některými 
přístupy (okcidentalismus/orientalismus). Zabývá se rovněž otázkou metafory  
a v závěrečné partii připojuje reflexi vývoje oboru na základě pamětnických vyprávění.    

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

 Text v předložené podobě nenaplňuje parametry kvalitní disertační práce. Není 
zřejmé, z čeho vyplývá řazení kapitol, kdy některé působí z pohledu tématu práce 
nesourodě. V celkovém výkladu autorka nenaplňuje titul disertace, neboť např. 
vynechává podstatné části Průškova života. V textu výrazně dominuje popis nad 
analytickými partiemi. Části práce jsou podepřeny poměrně hojným počtem 
archivních pramenů, ale některé pasáže jsou vystavěny na velmi nízkém počtu zdrojů. 
Poměrně často autorka zdroje nekriticky přijímá, popřípadě jejich informace 
komentuje povrchně.  

 Text je zatížen některými věcnými omyly. Práce je zcela nezvládnutá po formální 
stránce: pravopisné chyby a překlepy jsou spíše pravidlem než výjimkou (někdy  
i několik na jedné stránce) a je tedy zřejmé, že text neprošel ani základní jazykovou 
korekturou. Archivní zdroje jsou většinou (i když ne vždy) citovány korektně,  
ale literatura nikoliv. Nebývá zvykem uvádět ISBN, za to je standardní a žádoucí,  
aby byl opakovaně citovaný zdroj uveden ve zkrácené formě. V některých případech 
Anna Zádrapová vůbec neuvádí strany zdroje, popř. uvede celý rozsah stran u článků, 
přestože v textu poukazuje na konkrétní informaci. Ve svém celku tak práce vykazuje 
značné obsahové i formální nedostatky a prospěla by jí zásadní revize.  

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů  

1. Struktura argumentace 

 Práce není dle mého názoru členěna logicky, respektive členění není řádně 
zdůvodněno (vysvětlení na s. 9 není dostatečné, neboť autorka říká, jak bude členit,  
ale nikoliv proč). Pokud bylo hlavním tématem (cílem?) disertace nastínění počátků 
československé sinologie a vypsání zakladatelského podílu Jaroslava Průška, pak tento 
cíl byl naplněn jen z části (viz níže). Mezi dílčími cíli je deklarováno zasazení jednání 
aktérů do dobových rámců, určení  podob jednání a zarámování do kontextu sociálních 
dějin. Ani zde Anna Zádrapová nenaplňuje očekávání: text totiž téma do kontextu 
sociálních dějin nezařazuje.  
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 Zatímco kapitoly 4 nebo 6 lze považovat za oborově cenné minimálně 
z dokumentačního hlediska, další kapitoly vykazují značnou nevyváženost  
a problematičnost: výklad Průškova života (kap. 3) je v podstatě dotažen do roku 1955 
a jen velmi stručnou zkratkou (tři odstavce na s. 63–64) je vylíčen zbytek akademikovy 
životní cesty. To je jen z části kompenzováno v kapitole 4.  Nekonzistenci autorčina 
přístupu lze demonstrovat na rozporu mezi deklarací důležitosti Průškova spisu Sestra 
moje Čína (s. 109, odst. 2) a předmluvami a doslovy ke Zpěvům staré Číny, kdy druhé 
skupině je věnován dostatečný výklad, ale cestopisu z roku 1940 v podstatě žádný 
prostor dedikován není. Sestra moje Čína je bezesporu podstatným spisem v Průškově 
bibliografii, ale nejen díky době svého vzniku není vhodným příkladem Průškova 
komunistického přesvědčení.  

 Tím se dostáváme k zásadnímu momentu práce, a tedy nakolik byl J. Průšek 
opravdu přesvědčeným komunistou. Autorka dovozuje na několika místech textu 
akademikovo silné komunistické přesvědčení, ale z osudů jiných vůdčích představitelů 
československého akademického prostředí je patrné, jak je třeba zvažovat další 
podstatné faktory (prostý kariérismus, oddanost oboru, obyčejný strach z represivního 
systému a řadu dalších). Anna Zádrapová využívá k sekundární citaci práci Karla 
Hrubého (Cesty komunistickou diktaturou) a v tomto souboru studií se Hrubý věnuje 
i Františku Graussovi, který prožil v prvním dvacetiletí komunistického režimu velmi 
strmou kariéru. Sledování podobných osudů (nabízí se také osobnost akademika 
Josefa Macka, kterému se věnoval Bohumil Jiroušek, ale i řada dalších, včetně 
orientalistů) mohlo autorce poskytnout robustnější základnu pro pochopení 
Průškových motivací.   

 Nejproblematičtější kapitolou celé disertace je kapitola druhá. Tu doporučuji 
v případné další verzi práce buďto úplně vynechat nebo fundamentálně přepracovat.  
V této části práce je celá řada pojmoslovných problémů. Kapitola je také vystavena na 
velmi sporém heuristickém základě. Např. čerpá ze zastaralé učebnice psychologie (s. 
21), popř. je značně závislá na Ricoeurově Filosofii vůle (s. 22 an.) a to i v pojmech, 
které jsou v politické filosofii propracovány mnohem podrobněji a autoritativněji než 
Ricoeura (např. k pojmu spravedlnosti /s. 25/ je mnohem vhodnější John Rawls). 
Autorka směšuje autoritativní a totalitní systémy (s. 16), což nelze a mylně implikuje,  
že komunistické systémy byly velmi podobné (s. 24), byť je zřejmé, že i v úzce 
vymezeném regionu střední Evropy evidujeme celou řadu rozdílů od povahy členské 
základny po přístup k ideologii. Jen těžko akceptovatelný je autorčin názor,  
„že sinologové od komunistického režimu dostali všechno.“ (s. 26). Copak režim 
uspokojil základní podmínky každého badatele, tedy možnost otevřeného diskurzu  
se zahraničními kolegy a svobodu bádání? Tvrzení je také rozporné se stanoviskem na 
s. 29 an). V podkapitole 2.3.1. Anna Zádrapová nabízí velmi redukovanou 
charakteristiku akademické elity a s pojmem elita jako takovým zachází značně 
povrchně, ba mylně, když tvrdí, že druhá světová válka „umocnila ve značné části elit 
radikální postoje…“ (s. 33). V prvé řadě konflikt z let 1939–1945 strukturu elit zcela 
změnil. Podobně je tomu s tvrzením o protifašistickém odboji, jehož geneze a povaha 
byla např. v Polsku, v českých zemích, na Slovensku a v Maďarsku zásadně odlišná. 
Zde by bylo zapotřebí, aby autorka prostudovala práce Michaela Burleigha, Iana 
Kershawa, Jana T. Grosse aj. Autorka mylně uvádí (s. 35), že KSČ převzala moc v roce 
1948, byť je zřejmé, že tehdy pouze monopolizovala mocenské postavení, které 
přejímala nejpozději od dubna 1945.     

 Pokud by autorka kupř. využila práce Michala Kopečka (Hledání ztraceného 
smyslu revoluce), Pavla Koláře (Der Poststalinismus), Andrzeje Packowkého 
(Půlstoletí dějin Polska), Anny Grzymaly-Busse (Redeeming the communist past),  
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zvl. čísla časopisu Soudobé dějiny z roku 2012 a mnoha dalších, musela by kapitolu 2 
pojmout zcela odlišně.  

 Práce není prosta některých nepříjemných věcných omylů. Např. na s. 13 Anna 
Zádrapová uvádí, že Průškovi „váleční studenti, tedy mládež o generaci mladší,  
se do řad akademických elit začali probojovávat během války…“. Takové tvrzení  
je nesprávné minimálně ze dvou důvodů: vysoké školy byly v letech války uzavřené. 
Nebyla tedy k dispozici platforma, kde by se mohli studenti prosazovat. Za druhé: 
akademická elita, tedy zejména profesorský sbor, byla minimálně do roku 1948 velmi 
uzavřeným prostředím. Jako další příklad věcného omylu v textu lze uvést, že Felix 
Tauer rozhodně nebyl egyptolog, ale arabista (s. 104) nebo nesprávné jméno historika 
ÚSD AV ČR Kopečka (jmenuje se Michal, ne Milan, s. 39).     

 

2. Formální úroveň práce 

 Formální podoba práce je zcela iritující. Na prvém místě uvádím neuvěřitelné 
množství pravopisných chyb a překlepů. Příklady: chybějící uvozovky v citacích (s. 14), 
zkomoleniny slov (podrobníme místo podrobíme, s. 8; dvakrát předložka z (s. 18); 
splečnosti namísto společnosti, s. 23; vědekcých místo vědeckých, s. 45; csta namísto 
cesta, s. 61; úřednášek místo přednášek, s. 65; přeceńuje místo přeceňuje, s. 71; záměna 
slova důkaz místo důraz, s. 104); jakzyků místo jazyků, s. 118; narozdíl místo na rozdíl, 
s. 122; Pasteraka místo Pasternaka, s. 124; vbraný místo vybraný a danéhl místo 
daného, obojí s. 125; přichod místo příchod, s. 132; ubezpečnovali místo ubezpečovali, 
s. 141, dvakrát Jaroslavm místo Jaroslavem, s. 149, pak opět 161; stupendia místo 
stipendia, s. 159. 

 Dále je řada překlepů v citacích (např. s. 42, 71, 117). Pokud byly chyby v originále, 
je nutno editorsky označit.  

 Stylistika práce a grafická úprava jsou rovněž značně vzdáleny propracovanému 
vědeckému textu. Důvody nevalného formálního stavu disertace zde nehodnotím,  
ale v tomto parametru je text zcela nezvládnutý a nepřijatelný.   

 Nesprávnou podobu citací jsem již zmínil ve stručné charakteristice výše. 

 

3. Práce s prameny či s materiálem 

 Úroveň doložené heuristiky v práci je proměnlivá. V partech věnovaných Průškovi 
Anna Zádrapová hojně využívá archivních pramenů, ale poměrně často převezme 
informaci zdroje bez dalších (nebo kritičtějších) úvah o jaký typ pramene se jedná,  
jaké jsou okolnosti jeho vzniku a motivace původce. Nejen u dopisů účastníků cest 
do Číny, které psali do ČSR (včetně listů J. Průška), a autorka je v disertaci využívá,  
je nutné zohlednění kontroly korespondence/písemností ze strany stranických  
a represivních orgánů a vědomí této kontroly minimálně u části původců.   

 Řada míst v textu není heuristicky dostatečně vystavěna i v ohledu sekundární 
literatury. Paleta českých (nemluvě o zahraničních) titulů je mnohem rozsáhlejší: např. 
práce k ČAVU/ČSAV, literatura ke komunistickému systému v ČSR/ČSSR i ve světě 
dnes nabízí pohled rozsáhlejší a propracovanější. Také u dějin Číny a postojů KS Číny 
vůči partnerům (včetně středoevropských satelitů SSSR) je k dispozici řada 
aktuálnějších titulů než jsou Fairbankovy jistě hodnotné, ale již před třiceti lety 
sepisované Dějiny Číny (česky 1998, ang. 1992). Jen namátkou uvádím třetí 
aktualizované vydání The Search for Modern China od Jonathana D. Spence; patřičné 
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kapitoly v trojsvazkové Cambridge History of Communism z r. 2017. K čínské politice 
vůči střední Evropě je nutno zohlednit práce Csaby Békése, Pétera Vámose a mnoho 
dalších zdrojů např. z Cold War International History Project. O nedostatečném počtu 
zdrojů a jejich využití v kap. 2 bylo pojednáno výše.   

 Anna Zádrapová rovněž několikrát cituje bezproblémově přístupné autory ze 
sekundárního zdroje: např. Z. Mlynáře (s. 12) a T. G. Masaryka (s. 23) z Hrubého.  

 

4. Vlastní přínos 

 Anně Zádrapové nelze upřít snahu o představení vlastní perspektivy vývoje 
československé sinologie, ale disertaci nelze považovat za vyvážený a pečlivě 
promyšlený celek, který by vedl k zásadnímu posunu v oboru.  

IV. Dotazy k obhajobě 

Domnívám se, že ve stávající podobě by práce neměla být obhajována, ale uvádím 
několik dotazů:  

1. Pokuste se srovnat osobnost Jaroslava Průška s jinými československými 
orientalisty, kteří byli aktivní v období 1945 až 1970. 

2. Jakým způsobem se J. Průšek zapojoval do akademického a veřejného života  
na sklonku šedesátých let 20. století? 

3. Existují další dostupné prameny a literatura, které nebyly v práci použity a mohly by 
rozšířit naši znalost o J. Průškovi? 

4. Pokusila jste se mapovat osudy československých sinologů v Archivu bezpečnostních 
složek? 

V. Závěr  

Na základě výše uvedeného musím konstatovat, že předložená disertační práce 
nesplňuje požadavky kladené na disertační práci, a proto ji nedoporučuji 
k obhajobě a předběžně ji klasifikuji jako neprospěla. 

 

V Olomouci 21. prosince 2019  

 

 

 

Jiří Lach 

 


