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Téma doktorandskej dizertačnej práce PhDr. Jana Záhoříkaje nesporne zaujímavá 

a prínosná, z m6jho pohl'adu najma v tej časti, kde mapuje históriu česko- (alebo 

československo) etiópskych vzt'ahov a postoja československej verejnosti a vlády k taliansko

etiópskemu konfliktu (kapitola V Imagining Ethiopia) a percepciu Etiópie v niektorých 

regiónoch sveta, v Európe, Spojenských štátoch amerických, v islamskom svete, v Afrike, 

Indii, a Austrálii (kapitola VII Ethiopia and the World). Ako naznačuje už samotný názov 

práce Etiopia v medzinárodných vzt'ahoch, Vytváranie mýtov a predstáv, J. Záhořík sa 

rozhodol zdokumentovat' a analyzovat' postavenie Etiópie v medzinárodných vzt'ahoch 

v dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia a na pozadí historickej imagológie poukázat' 

na vytváranie stereotypných a negatívnych predstáv a obrazov o africkej krajine, ktorá si síce 

ako jediná ubránila nezávislost' a stala sa členom Spoločnosti národov, len aby sa napokon 

vd'aka pasivite Spoločnosti národov a blahovol'nému postoju európskych imperiálnych 

vel'mocí, Vel'kej Britácie a Francúzska, sledujúcich predovšetkým vlastné mocenské záujmy a 

ambície, stala obet'ou talianského koloniálneho expanzionizmu, ktorý vyvrcholil v roku 1935 

vo vojenskej agresii voči suverénnej krajine a taliansko-etiópskej vojne. Tu sa ponúka 
v 

paralela z Mníchovskou dohodou a osudom Ceskoslovenska, na ktorú upozornil aj J. Záhořík. 

Práve vytváranie negatívneho obrazu Etiópie zdorazňovaním tých aspektov, ktoré 

potvrdzovali stereotypné predstavy o zaostalosti a barbarstve tejto africkej krajiny, kde 

prežíva otroctvo, ospravedlňovalo v očiach sveta talianske koloniálne ambície a ich údajnú 

"civilizačnú" rolu. 

Ako doktorand uviedol v úvode práce, dovodom pre vol'bu témy bola aj skutočnost', 

že existuje relatívne málo prác venovaných tomto obdobiu a podobná práca nebola v češtine 

napísaná. Bola napísaná v slovenčine. V roku 2000 vydala Univerzita Komenského 

v Bratislave prácu Pavla Petrufa Taliansko-etiópska vojna v rokoch 1935 -1936. Príčiny, 

priebeh, dosledky. V nej sa autor, Prof. PhDr. Pavol Petruf, DrSc, pokúsil načrtnút' históriu 

talianského expanzionizmu, sledovat' vývoj taliansko-etiópskych vzt'ahov na pozadí širokého 

spektra vývoja európskych mocenských záujmov v medzivojnovom období a postupnej 

1 



kryštalizácie mocenskopolitických blokov v Európe, a zaradiť taliansko-etiópsky konflikt do 

dobového kontextu európskej diplomacie a udalostí predchádzajúcich rozpútaniu druhej 

svetovej vojny. To, že je práca neznáma, svedčí o nedostatočnej propagácii povodnej 

historickej spisby na Slovensku a medzerách v jej distribúcii. 

Na rozdiel od vyššie uvedenej slovenskej práce, ktorej ciel'om je samotný taliansko

etiópsky konflikt, jeho priebeh a dosledky, hoci autor sa pokúša stručne zmapovať aj obdobie, 

ktoré konfliktu predchádzalo, a analyzovať jeho príčiny, Záhoříkova práca, napísaná po 

anglicky, je chronologicky vymedzená rokom 1923, ked' sa Etiópia stala členom Spoločnosti 

národov, a končí rokom 1935, kedy Taliansko zahájilo vojenskú inváziu do Etiópie. 

Taliansko-etiópskou vojnou, ozbrojenými zrážkami od októbra 1935 do mája 1936, a d'alšími 

udalosťami, ktoré nasledovali po vojenskej porážke a okupácii krajiny, sa dizertačná práca už 

nezaoberá. 

Pomerne rozsiahlu prácu v rozsahu 204 strán doktorand rozdelil na desať častí (160 
, 

strán samotného textu rozdeleného do osmych častí či kapitol, doplňajú prHohy, IX časť a X 

časť bibliografia). Úvod a prehl'ad doterajšieho výskumu problematiky (kapitoly I a II) 

zaberajú prvých desať strán dizertácie, vlastná práca sa začína kapitolou III., Ethiopia, 

a brief ethnological and bistorical survey. Je to stručný, podl'a mojho názoru prHiš stručný, 

prehl'ad etnického ajazykového delenia obyvatel'stva Etiópie v rozsahu dve strany!, rovnaký 

rozsah má prehI'ad o historickom vývoji Etiopie od stredoveku po rok 1889. Autor má 

bezpochyby dostatočné znalosti o historickom vývoji Etiópie aj prehl'ad o literatúre k tejto 

téme, v poznámkach na ňu často odkazuje, mal však podl'a mňa zohl'adniť skutočnosť, že nie 

každý, kto bude prácu čítať, je odborník na etiopske dejiny, a venovať prehI'adu vačší 

priestor. 

Tieto moje výhrady čiastočne platia aj pre kapitolu IV From Article 17 to tbe Year 

1923, s.17-51. Predpokladám, že sa kolega Záhořík rozhodol napísať doktorandskú dizertačnú 

prácu po anglicky preto, aby ju mohol neskor publikovať. Myslím si, že toto rozhodnutie 

nebolo najšťastnejšie. Poznám jeho práce publikované v časopise Nový Orient aj štúdiu 

Etiopie a italská koloniální politika v době okupace. Některé aspekty italsko-etiópskych 

vztahů, publikovanú v zborníku príspevkov z konferencie venovanej Afrike, Viva Africa 

2006, ktorý sám spolu s Tomášom Machalíkom redigoval. Nemožem sa zbaviť dojmu, že 

interpretácia problémov a tém, hÍbka analýzy, štylistická aj jazyková úroveň jeho prác 

písaných po česky je na omnoho vyššej úrovni. Musím sa priznať, že radšej ako čítať jeho 

anglický preklad citátov z českej či inej dobovej tlače, som si pod čiarou našla originálny text. 
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Na s. 34, pozn. 93, J.Záhořík píše, citujem "In a simplified way, the Hamitic 

hypothesis is a term initiaUy used by Edith Sanders" (Sanders, E.R.: The Hamitic Hypothesis: 

Its Origins and Functions in Time Perspective. In: The Journal of African History 10,4, 1969, 

p.521-532). Samotný názov štúdie naznačuje, že povod hamitskej teórie siaha hlboko do 

minulosti, do obdobia objavovania východoafrického vnútrozemia, k cestovatel'ovi Johnovi 

H. Spekeovi, a autorka sa iba pokúsila zmapovat' zrod teórie, jej príčiny a neblahé dosledky 

pre afrikanistický výskum. Leví podiel na rozšírení a popularizácii hamitskej teórie 

o nadradených Hamitoch ako nositel'och civilizácie, rozvoja a pokroku v Afrike mala práca 

antropológa Charlesa G.Seligmana Races of Africa (doktorandju sám spomína na s.159), 

ktorá po prvý raz vyšla v roku 1930 a autor v nej doslovne napísal: "The incoming Hamites 

were pastoral 'Europeans' - arriving wave after wave - better armed as weU as quicker witted 

than the dark agricultural Negroes". Túto vetu nezmenenej podobe obsahovali všetky d'alšie 

vydania až do roku 1966, hoci výsledky výskumov už dávno dokázali mylnosť podobnej 

hypotézy. 
v 

Skoda, že autor nedal prácu prečítať a opraviť niekomu, pre koho je angličina 

rodnýmjazykom. Mohol sa vyhnúť nepresnostiam a zjednodušeniam pri analýze 

a interpretácii niektorých udalostí, ide najma o nepresnosti a omyly v citáciách. Napríklad na 

s.85 - 86 cituje Lidové Listy, z 26 júla 1935, " ... Naše dělostřelectvo má nekterá nová děla, 

jiná pocházejí z roku 1896, kdy jsme je odňali Italům ve vítězné bitvě u Adowy". Preklad" 

"Our artil1ery has some new cannons, others come from 1896 when we took the victory away 

from the Italians in Adwa." Platí to aj o preklade citátu z Národní politiky, 25 júl, 1935, na tj 

istej strane č.86. Niekedy sa prekladom mení či posúva význam citovanej vety, a text sa, 

aspoň pre mňa, stáva t'ažko zroumitel'ným, napr. na s.89, citujem, " The enemy is always 

against our values and our values have to be defended by aU means. Since the ancient times, 

there has been a long tradition of imagining enemies as those who are against our 

enemies and it is thus not improbable that Mussolini ... etc." 

Ťažkopádne, či ťažko zrozumitel'né formulácie a drobné chyby a nepresnosti som si 

všimla aj na iných miestach, na s. 150, "French continual reapprochment with Italy 

ocurred in a broader context of the French -Ethiopian relations which were getting 

col der as the conflict was getting nearer." Asi tam mal byť francúzsky termín 

rapprochement. Na s.121 sa uvádza, že Etiópiu vo Viedni zastupoval ako honorárny konzul 

Rudolf Singer (1871-1946). O riadok nižšie sa píše, "Since 1994, when the Italian -Ethiopian 

relations began to worsen and the conflict was nearing, Singer did not seem to support Italy, 

and he retained his position for another six months." Na s. 39 The Coptic Church in Egypt 
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sent a letter to Geneva in order to express its exhaution and to inform about sending 

a sanitary mission to Ethiopia." Na s. 159, "Italian defeated "Adwa army" was revenged 

by the generation of sons. " 

Nebudem a nebolo by to ani možné a vhodné uvádzať všetky podobné drobnosti 

a nepresnosti, ktoré zbytočne znižujú úroveň a kvalitu práce. Je to škoda, dalo sa im vel'mi 

l'ahko vyhnúť, a dala sa dosiahnúť lepšia štylistická úroveň. Nedá mi, aby som sa nevrátila 

k doktorandovmu rozhodnutiu napísať prácu po anglicky. Podra mojho názoru by bol kolega 

Záhořík v doktorandskej práci napísanej po česky d'aleko lepšie zužitkoval výsledky 

rozsiahleho výskumu a vlastné hlboké znalosti problematiky, a zároveň obohatil českú 

historickú spisbu o zaujímavú prácu. 

V prípade, že by doktorand chcel prácu publikovať, bol o by ju treba dotiahnúť, určité 

časti rozšíriť, prepracovať či dopracovať, a v prípade, že by práca bola vydaná po anglicky, 

venovať vačšiu pozornosť kvalite angličtiny. Bolo by treba aj zvážiť, či by práci neprospel 

chronologický posun za rok 1935. 

Navrhujem prácu pripustiťk obhajobe a po úspešnej obhajobe udeliť J. Záhoříkovi 

vedeckú hodnosť PhD. 

V Bratislave 29. februára 2008 

• 

doc.PhDr.Viera Vilhanová, DrSc.(mim.prof.) 
, 

U stav orientalistiky SA V 

Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií 

FF Univerzity sv.Cyrila a Metoda v Trnave 
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