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Posudek disertační práce Mgr. Zuzany Hrdličkové 

Dopad občanské války na Šrí Lance na postavení tamilských žen ve 
společnosti 

206 stran textu, poznámkový aparát, bibliografie, textové a obrazové přílohy, mapy. 

Předkládaná disertační práce Mgr. Zuzany Hrdličkové je završením jejího víceletého 
badatelského úsilí jak teoretického, tak praktického, tedy opakovaných dlouhodobých 
terénních výzkumů. Autorka charakterizuje své pojetí jako případovou studii, nesnaží se o 
teoretické pojetí, avšak bibliografie a celkový metodologický přístup rámec "žánru" 
případové studie překračují. Minimálně je to patrné v úvodních pasážích věnovaných 

obecným konceptům genderu a války. 
Tyto dva fenomény a jejich vzájemné působení a prolínání v jasně stanovených 

situacích jsou základní nosnou linií práce. Téma je originální a výzkum, prováděný v průběhu 
permanentní občanské války mladou ženou - "západní" cizinkou - byl mimořádně náročný. 
To je skutečnost, kterou je třeba vysoce ocenit. 

Data a poznatky získané v terénu zasazuj e autorka do historických, kulturních, 
náboženských, etnických a jazykových souvislostí. Velmi dobře reflektuje (místní) 
interpretace a stereotypy, především genderové, jejich posuny ve zlomových a krizových 
obdobích a společenské důsledky těchto posunů. Vnímá rozdíly mezi jednotlivými regiony, 
mezi venkovem a městem a mezi generacemi a profesemi. Sleduje, jak se proměňuje tradiční 
role ženy v klasické paternalistické společnosti narušované válkou. Svou pozornost upíná na 
ženskou polovinu populace přesně tak, jak zní zadání práce, v podtextu je však přítomno i 
povědomí o ohrožení či značné destrukci mužské identity (a v příloze práce, v námětech pro 
případné další studie, figuruje mimo jiné i toto téma). 

Soudobá žena Šrí Lanky je představena jako osobnost formovaná v napětí mezi tlakem 
tradiční konzervativní výchovy, manévrující s ní jako s nesvéprávnou a "neúplnou" bytostí v 
područí otce, příbuzného a manžela a imperativem války, který ji staví do nových rolí, klade 
na ni nové povinnosti, případně jí otevírá netušené možnosti uplatnění. Přijme-li tuto výzvu (a 
většinou nemůže nepřijmout), učiní významný krok k emancipaci a zároveň si navždy (?) 
uzavře cestu k "normálnímu" životu a poslání manželky a matky. 

Sféra rodinného života je tím článkem společnosti, který se proměňuje nejpomaleji a 
nároky na ženskou neposkvrněnost a cudnost zůstávají základním předpokladem pro 
akceptování dcery, sestry, nevěsty, manželky, matky a také vdovy, podle tradičního konceptu 
už neprovdatelné a tedy zcela marginální osoby. Přesto, a to je velmi zajímavé, jsou tyto ženy 
relativně dobře vzdělané. Škoda, že informace o školském systému jsou jen náznakové, není 
jasné, jak dlouhá je povinná školní docházka, zdaje školství koedukované a jakou kvalifikaci 
musí mít učitelka, představitelka povolání, které společnost všeobecně považuje za profesi 
pro ženu vhodnou. 

Autorka vícekrát zdůrazňuje, že žena, jejíž pověst je pošpiněna, byt' by se stala obětí 
znásilnění nebo incestu, je pro rodinu nepřijatelná, zatímco muž je beztrestný. Je však reálné, 
aby společnost byla složena výhradně nebo v drtivé většině ze ctnostných žen a 
"necnostných" mužů? Neexistuje prostituce? Nestávají se právě tyto zavržené nešťastnice 
prostitutkami, protože před válkou to byla zřejmě jediná možnost přežití, zatímco dnes se pro 
některé otevírá vojenská kariéra? 

Ženy v uniformách "tygřic" za osvobození Tamilského Ílamu, ať už jsou vnímány jako 
bojovnice za národní osvobození nebo jako teroristky, jsou nejvýraznějším projevem, skoro 
symbolem, současné situace na Šrí Lance. Popírají prakticky všechny normy, které měla (a 
většinou stále má) žena dodržovat, s jedinou výjimkou cudného života v čistě ženských 



vojenských oddílech. Přesto je společnost neodsuzuje, respektive neodsuzuje za to, že vzaly 
do ruky zbraň a nechovají se podle zažitých stereotypů. Autorka tento fenomén vysvětluje 
etnologicky, "žensky" a domnívám se (rovněž jako žena a etnoložka), že velmi dobře. Tyto 
ženy jsou, možná podprahově, chápány jako "nevěsty" nebo "manželky národa". Nacionální, 
zde spíš nacionalistický aspekt, zmíněný v úvodních obecných částech práce, tady dostává 
zcela konkrétní praktickou ideologicky zdůvodňovanou podobu. Autorčina interpretace 
přitom zůstává velmi střízlivá a věcná. Nesnaží se zobecňovat, naopak uvádí i zcela opačné 
společenské posuny vyvolané soudobými válkami v jiných kulturách a oblastech. 

Práce má jasnou strukturu a logické členění a totéž lze říci o jednotlivých kapitolách. 
Snaha o systematický výklad je tak silná, že výsledný útvar až evokuje podobnost 
s klasickými didaktickými texty, kde je v úvodu naznačen problém, hypotéza, a přiblížen 
způsob řešení. V závěru jsou ve zhutnělé zkratce zopakovány dílčí výsledky a porovnány se 
vstupními předpoklady. To vše je ještě v řadě případů graficky zpracováno pomocí tabulek. 
V takto členěné práci se čtenář "neztrácí", naopak má dojem téměř komfortu, v některých 
momentech dokonce až určité "nadbytečnosti". Jazyková forma je na očekávané úrovni, text 
je čtivý a živý. Je vidět, že téma je autorce blízké, že pracovala s osobním nasazením a 
hlubokým zájmem a že vyčerpala jen část materiálu, který výzkumem získala. 

Práce Mgr. Zuzany Hrdličkové je zdařilá a zajímavá, vyhovuje požadavkům na udělení 
titulu PhD. a ráda ji doporučuji k obhajobě. L 1 
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