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Nesporně průkopnický čin Jiřího Zelendy, který se pokusilo českou syntézu 
novodobých dějin Kambodže, nikterak nesnižuje práce Miroslava Nožiny 
(Dějiny Kambodže, Praha, 2007), která byla vydána krátce před dokončením 
autorova magisterského textu. Zelenda si programově vybral nelehké téma, 
navštívil zemí svého badatelského zájmu, seznámil se s jejími reáliemi a studijní 
knihovnou. Výsledek je - podle mého soudu - hutný přehled kambodžských 
dějin od jejich "úsvitu" až do pádu Pol Potova krvavého režimu, přičemž např. 
stručné uvedení do historie Angorské říše není samoúčelné, ale je mj. klíčem 
poznání zdrojů kambodžské národní identity ve 20. století. Obsahové jádro 
předložené práce je pak v kapitolách, které jsou věnovány dění v Kambodži od 
nástupu Norodoma Sihanuka, kdy země byla sice ve stínu prakticky třicetiletého 
vietnamského konfliktu, ale byla s ním nerozlučně spojena a samozřejmě byla 
jím i ovlivňována. Posléze v závěrečné kapitole s názvem "V moci revoluce" 
autor analyzoval roli "Rudých Khmerů" a jejich krvavou diktaturu. Lze 
souhlasit s jeho s tvrzením, že onen tradiční výrok o revoluci, která požírá své 
vlastní děti, byl v Kambodži nejen realizován v neskutečně tragických 
rozměrech, ale byl i základní příčinou koroze Pol Po to vy diktatury. Mám ovšem 
pocit, že bohužel v oněch závěrečných pasážích byl Zelenda zřejmě tísněn 
časem a místo detailnějšího rozboru vládnoucího mechanismu "Rudých 
Khmerů" se spokojil s pouhou zkratkou. Větší pozornost by si zasloužila i 
vietnamská invaze a její mezinárodní souvislosti. (Osobně se domnívám, že to 
byla jediná možnost jak urychlit konec krvavého "tance" Rudých Khmerů.) 
V tomto ohledu pokládám i celkový závěr magisterské práce za příliš stručný. 

Jestliže se tyto moje poznámky týkají celkové struktury práce a více směřují 
k budoucím badatelským záměrům kolegy Zelendy, pak se konkrétní kritické 
výhrady vztahují k vlastnímu textu oponované studie: bohužel jsem v mém 
exempláři nalezl velké množství gramatických a někdy i stylistických chyb. 
Nejednalo se o neopravené překlepy, ale např. o soustavné opomíjení základního 
pravidla shody podmětu s přísudkem. 

Mohu tedy konstatovat, že Jiří Zelenda napsal zajímavý a přínosný text, který 
lze hájit před státní zkušební komisí. Jeho hodnotu v.š. ak snižují čeré pravopisné 
chyby a tak navrhuji klasifikaci velmi dobře! t~? c i 
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