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Předseda komise p. Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. zahájil obhajobu a představil přítomným 

kandidátku. 

Školitel představil doktorandku a seznámil komisi s uchazečkou a její disertační prací. 

Kandidátka představila přítomným svou disertační prací, seznámila s jejím předmětem, cíli 

a metodami. Práce je založena na teoreticko-empirické analýze kultury jihovýchodní Asie, 

konkrétně chrámové architektury. Podle autorky chrámová architektura představuje kulturní 

fenomén, jehož prostřednictvím lze postihnout kontinuitu hinduistické a buddhistické kultury 

jihovýchodní Asie. Zmínila například chrámové reliéfy, které je možné vnímat jako knihu 

zobrazující vývoj umění. Kandidátka pracovala s chrámovou architekturou jako se 

sémiotickým systémem vyjadřujícím základy hinduistické a buddhistické kultury. Výsledkem 

bylo zmapování u nás z kulturologického hlediska dosud nezpracované problematiky

a přispění k hlubšímu poznání kulturního odkazu východoasijské kultury.  

Poté byly předneseny závěry posudků oponentů PhDr. Zdeněka Uherka, CSc. a PhDr. Martina 

Soukupa, Ph.D.. 

Následně PhDr. Eva Steinbachová odpovídala na posudky oponentů. PhDr. Martin Soukup, 

Ph.D. se dotázal, proč se autorka nepokusila využít potenciálu evropských historiografických 

škol při studiu minulosti kultur jihovýchodní Asie. Kandidátka to vysvětlila tím, že hlavní 

těžiště její práce spočívalo ve využití metod symbolické antropologie. Inspirovala se italskou, 

francouzskou, ale zejména americkou symbolickou školou reprezentovanou Cliffordem 

Geertzem. Druhý dotaz směřoval k vymezení teoreticko-metodologických východisek práce 

a požadavku na vysvětlení, proč byl zvolen právě sémiotický přístup. Kandidátka odpověděla, 

že sémiotický přístup zvolila především proto, že na symboly je možné pohlížet jako na 

model reality a návod k tvorbě reality. Například chrám Borobudur symbolizuje božskou horu 

a zároveň je zobrazením sociokulturních regulativů, které jsou návodem k životu. Řada za 

sebou jdoucích reliéfů s výjevy z Buddhova života symbolizuje cestu k osvícení a směr 

dosažení nirvány.  



PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. kandidátku požádal o bližší vymezení geografické oblasti, na 

kterou se zaměřila. Kandidátka upřesnila, že se jedná kulturní oblast, jejíž státy se v době 

svého největšího kulturního rozkvětu navzájem nejvíce ovlivňovaly a přebíraly své kulturní 

prvky. Záměrně se proto nesoustředila na Vietnam, Čínu nebo Laos, kde se již nachází jiný 

typ architektury. Naopak předmětu práce je velmi blízká Indie, která zkoumané státy 

v minulosti značně ovlivnila, nicméně autorka ji do práce nezařadila z důvodu velkého 

geografického rozsahu. Druhý dotaz byl spíše výtkou k tomu, že v práci je kladen větší důraz 

na popis než na interpretaci a řešení problému. Kandidátka uvedla, že tato práce je základem 

pro rozsáhlejší monografii, ve které se chce více soustředit na interpretaci. Popisnou část také 

považovala za důležitou vzhledem ke značnému geografickému rozsahu zkoumaného teritoria 

a k nedostatku relevantní literatury.  

Diskuze: 

PhDr. Václav Soukup, CSc. se dotázal, jaké jsou další plány kandidátky s touto disertační 

prací. Kandidátka plánuje práci rozšířit o téma chrámové architektury Barmy, chce více 

rozvinout interpretativní část práce a prohloubit své teoretické znalosti v symbolické 

antropologii.  

Prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. se vyjádřil k výtce týkající se přílišné popisnosti práce. 

Důraz na popis považoval relevantní vzhledem k nedostatku dostupné literatury.  

Vyhlášení výsledků tajného hlasování: Komise navrhla udělit titul Ph.D. 

Zapsala: PhDr. Adéla Šeredová Purschová 
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