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1
Student představil svoji práci.
2
Vedoucí práce (prof. Lomová) shrnula svůj posudek. Vyzdvihla
smysl práce – analýza autentické genealogie. Výzkumná otázka - Jak
jména reflektují dějinný vývoj v Číně daného období?
Práce vykazuje celou řadu slabých míst. Vlastní analýza je
minimální. Překlady často málo výstižné. Přílišné zaměření na
jednotlivosti bez souvislostí.
Přes výhrady práci doporučuje k obhajobě. Navrhuje hodnocení
„dobře“.
3
Oponent práce (dr. Hudeček) shrnul svůj posudek. Práce je pouhá
přímočará kompilace. Pokud jde o analýzu – pouze náznak.
Nevyváženost – příliš velký prostor věnován obecným otázkám,
naopak malý prostor věnován vlastní analýze. Nedostatečné
zdůvodnění využití daného pramene pro zkoumanou otázku. Teorie
pěti prvků? Vztah mezi jmény sourozenců? Vztah mezi jmény a
sociálním postavením?
Nedostatečná jazyková redakce práce. Terminologické nedostatky.
4
Student reagoval na posudky. Zejména vyzdvihl:
Důraz kladl na výběr jmen – typičnost, na vliv dobové mody, čas a
místo.
V analytické části sledoval vliv konfuciánství a dobový vliv
ideologie na jména. Zjistil, že konfuciánství hraje značnou roli i v
době ČLR. Např. za Kulturní revoluce frekvence generačních znaků
stále významně přítomná, naopak po Kulturní revoluci ústup
(příčinou snad tendence k individualismu). Navzdory dějinným
zvratům, stále určitá konstanta – toto dokládá výběr znaků ve
jménech.
Příklady jmen členů rodu - příklad generačního jména.
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Předmluvy genealogií - jejich funkcí je nastavení příslušných
generačních znaků.
Nespecifikoval sociální zařazení, protože až na výjimky nositelé
jmen měli stejné sociální postavení.
Doplňující otázky:
Vedoucí (prof. Lomová):
Výtky vůči práci: nepropojenost sebraného materiálu s analýzou,
vytrhávání jednotlivostí, nedostatečně zohlednění souvislostí.
Jaké jsou spojitosti s rodovými vztahy? Práce nerozlišuje
společenskou hierarchii. Vazba výběru jmen na sociální postavení,
na ambice rodičů? Souvislost mezi stavem genealogií a ničením
tradic? Záznamy o „zachráněných“ starých genealogiích?
Oponent (dr. Hudeček):
Na čem je patrný návrat k tradici? Prezentovaný materiál to
nedokládá. Podíl vybraných jmen z většího celku. Způsob výběru? Je
genealogie skutečně příbuzenství?
Člen komise (doc. Maršálek):
Lze genealogie považovat za výsledek seriózního „vědeckého“
bádání?
Student reagoval na položené doplňující otázky, zejména doplnil
některé detaily, které nejsou součástí práce.
5
Komise se shodla na hodnocení „dobře“.
Zapsal: Dušan Andrš
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