
Zápis 

z obhajoby disertační práce Mgr. Vlastimila Blechy konané dne 14. 6. 2012 

Název práce: .Politická hnuti dalitů v jižní Indii. Hnuti dalitů a pozitivní diskriminace 
v kontextu drávidské politiky." 

Přítomní: 

Prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc. - předseda 

Prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. 

Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. 

Doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc. 

PhDr. Vladimir Liščák, CSc. 

PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D. 

PhDr. Stanislava Vavroušková, CSc. 

PhDr. Jan Filipský, CSc. 

Mgr. Pavel Hons, Ph.D. 

Mgr. Vlastimil Blecha 

Předseda komise Prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc. zahájil obhajobu. 

Školitelka PhDr. Stanislava Vavroušková, CSc. představila doktoranda Vlastimila Blechu. 

Kandidát poté seznámil přítomné se svou disertační prací a sdělil zejména: 
1. téma práce - dopad politického aktivismu dalitů a státní politiky pozitivní diskriminace
nízkých kast na správu věci veřejných ve venkovských společenstvích v indickém státě
Tamilnádu
2. teoretický rámec - neoinstitucionalismus
3. dvě perspektivy práce - celostátní a lokální
4. terénní výzkum - použité metody
5. závěr - vztahy mezi dality a nedality a výsledná správa věcí veřejných v kastovně rozdělených
společenstvích je ovlivněna řadou ekonomických, nábožensko-sociálních a politických faktorů,
bližší rozbor faktorů

Oponenti 
V dalším bodě přednesli oponenti závěry svých posudků: 

PhDr. Jan Filipský, CSc. na práci ocenil zejména volbu tématu, heuristickou základnu a 
způsob provedeni terénního výzkumu; vytknu! spíše formální nedostatky. 

Mgr. Pavel Hons, Ph.D. rovněž ocenil volbu u nás poměrně opomíjeného tématu a způsob, 
jakým byly poznatky z terénního výzkumu uvedeny v soulad se sekundárními zdroji. Mezi 
nedostatky·zařadil absenci jednoho článku v seznamu použité literatury, zpochybnil etymologii 
u názvu jednoho z božstev a upozornil na přepisy a překlepy. 



Oba oponenti doporučili přijmout práci k obhajobě. 

Obhajoba kandidáta Vlastimila Blechy: 

1. uznal výtku ohledně překlepů a nesprávných přepisů

2. uznal nesprávnou etymologii u názvu božstva, k čemuž byl sveden informantem

3. zmínil otázku existence a definice dalitské kultury

Diskuse 

Prof. Kropáček se zeptal na genderovou problematiku, téma gramotnosti a náboženství. 

Prof. Kandert se zajímal o kandidátův názor na otázku existence dalitské kultury. 

Dr. Vavroušková se dotázala na ženské ochranné božstvo. 

Dr. Strnad se zeptal na politické hnuti dalitů v Tamilnádu. 

Odpovědi Vlastimila Blechy: 

1. gramotnost respondentů přesně nezná

2. ženy v politickém rozhodování spíše ovlivněni muži, přesto jsou v Tamilnádu politicky aktivní
ženy, otázkou genderu se blíže nezabýval

3. složení populace podle náboženství, v jedné ze zkoumaných vesnic obyvatelstvo hinduistické
i křesťanské

4. dalité mají svou kulturu

5. v Tamilnádu mnoho dalitských stran - hnuti je roztříštěné

Závěr 

Vyhlášení výsledků tajného hlasování: 

Komise navrhla kandidátovi udělit titul doktor (Ph.O.). 

Zapsal: Radek Novotný 
Podpis předsedy komise: 


