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POSUDEK OPONENTKY DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 

TÉMA A ČLENĚNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 

Předmětem diplomové práce Revitalizace khmerské kultury je teoretická analýza khmerské 

kultury. Autorka ve své práci zdůraznila význam endogenní i exogenní kulturní změny, která 

nastala vlivem komunistické revoluce a vlády Rudých Khmerů v Kambodži. Práce si klade za 

cíl objasnit zejména destruktivní důsledky revoluce a působení Rudých Khmerů v Kambodži. 

V koncepci práce je uplatněna kulturologická perspektiva i terminologie.   

 

KONCEPCE A STRUKTURA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

V úvodu práce se autorka zaměřuje na historický, náboženský a kulturní vývoj khmerské 

kultury. Postupuje od buddhismu, konkrétně v Kambodži převládající tradice théravádového 

buddhismu, a neopomíjí ani vliv animismu. „Zejména na kambodžském venkově je ještě dnes 

poměrně patrné prostupování reálného „rozumového“ světa magií – světem pověr obývaným 

příšerami a démony.“ (Paříková 2012: 9) V části věnované historii zaznamenává základní 

horizonty vývoje Kambodže od pravěkého osídlení až po světové války. Pozornost však 

autorka klade zejména na politickou situaci země před revolucí Rudých Khmerů až po 

osvobození Kambodži od jejich nadvlády.     

 V roce 1954 získala Kambodža úplnou nezávislost, jíž začalo postupně narušovat 

působení komunistického hnutí. Diplomantka chronologicky a srozumitelně uvádí důvody a 

podmínky, které vyústily v roce 1973 masivním bombardováním Kambodže. Postupně 

popisuje jednotlivé fáze komunistické revoluce. U první fáze výstižně jednu ze subkapitol 

pojmenovává Uzavření se světu, kdy byli „zahraniční experti, dopisovatelé a cizinci vůbec 

byli ze země vykázáni.“ (Paříková 2012: 32) První fázi doprovázelo vysidlování, kolektivizace 



a restrukturalizace zemědělství. Cílem druhé fáze „bylo od základů změnit povahu a podstatu 

kambodžské společnosti.“ (Paříková 2012: 42) Autorka dále představuje politickou vizi 

Rudých Khmerů, k níž patřila kategorizace obyvatelstva. „Pol Pot zotročil všechny 

Kambodžany doslova, uvěznil je ve „vězení bez mříží“ (…) (Paříková 2012: 50) 

 V další části práce autorka představuje formu sociokulturní změny v jednotlivých 

segmentech společnosti, například náboženství, zohledňuje však i instituci rodiny. Zde je 

odkryta také snaha Pol Potova režimu destruovat rodinné svazky. Dále diplomantka popisuje 

osvobození Kambodži od Rudých Khmerů a následná mírová jednání a působení OSN na 

jejím území.  

 Za nejhodnotnější část diplomové práce považuji konkrétní formy revitalizace 

kambodžské společnosti a kultury. Zejména revitalizace umění vyžadovala a vyžaduje úsilí, 

neboť „je založeno na orální tradici, proto se ukázalo jako zásadní co nejrychleji zaznamenat 

zkušenosti přeživších umělců a teoretiků  (…) (Paříková 2012:  80)  

 

Volba tématu:   1. Mimořádně aktuální 

2. Aktuální pro danou oblast 

    3. Užitečné a prospěšné 

     4. Standardní úroveň 

    5. Neobvyklé 
 

Cíl práce a jeho naplnění: 1. Vhodně zvolený cíl, který byl naplněn 

    2. Vhodně zvolený cíl, který byl částečně naplněn 

    3. Vhodně zvolený cíl, který nebyl naplněn 

    4. Nevhodně zvolený cíl 
 

Struktura práce:  1. Originální – zdařilá 

    2. Logická – systémová 

    3. Logická – tradiční 

    4. Pro dané téma tradiční 

    5. Pro dané téma nevhodná 
 

Práce s literaturou:  1. Vynikající, použity dosud neběžné prameny 

    2. Velmi dobrá, použity nejnovější dostupné prameny 

    3. Dobrá, běžně dostupné prameny 

    4. Slabá, zastaralé prameny 
 

Přínosy diplomové práce: 1. Originální, inspirativní názory 

    2. Ne zcela běžné názory 

    3. Názor argumentačně podpořený 

    4. Vlastní názor chybí 

 

Vybavení práce (data, tabulky, grafy, přílohy): 

    1. Mimořádné, funkční 

    2. Velmi dobré, funkční 

    3. Odpovídá nutnému doplnění textu 



    4. Nedostačující 
 

 

Formální stránka:  1. Výborná 

    2. Velmi dobrá 

    3. Přijatelná 

    4. Nevyhovující 

 

 

Jazyková stránka:  1. Stylistika  a) výborná 

      b) velmi dobrá 

      c) dobrá 

      d) nevyhovující 

 

    2. Gramatika a) výborná 

      b) velmi dobrá 

      c) dobrá 

      d) nevyhovující 

 

 

OTÁZKY K OBHAJOBĚ 

 

V průběhu obhajoby bude diplomantka vyzvána, aby objasnila, proč pojem genocida užívá až 

v závěru samotné práce?  

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ 

 

Obecně je možné konstatovat, že text splňuje požadavky kladené na odborné, stylistické a 

obsahové parametry diplomové práce. Autorka formulovala cíl své práce, podřídila mu 

celkovou koncepci a metodiku zpracování jednotlivých tematických okruhů. Přínos práce lze 

spatřovat v uvedení aktuální, ožehavé a v českém prostředí dostatečně systematicky 

nezpracované problematiky. Oceňuji také skutečnost, že autorka kulturní oblast Kambodže 

navštívila a fotograficky zdokumentovala.  

Za faktor, jenž snižuje kvalitu diplomové práce, pokládám spíše řídké prosazení 

vlastního stanoviska. Autorka mohla v práci také zohlednit skutečnost, že Rudí Khmerové 

pořizovali fotografie všech lidí, kteří se nacházeli ve věznici S-21 a následně byli zabiti. Jedná 

se o 7 000 negativů (část zničena nebo ztracena). V současnosti však existuje program na 

Yale University. Na základě jeho fotografické databáze i nadále probíhá identifikace obětí. 

 

 



Doporučuji diplomovou práci Bc. Lucie Paříkové k obhajobě. 

 

 

V Praze 7. 9. 2012                                                                        PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. 


