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Studium, pedagogická a publikační činnost a další výsledky odborné práce

Mgr. Ondřej Klimeš začal studovat v doktorském programu Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky v r.
2004. Během doktorského studia si dále prohluboval znalosti týkající se politických dějin Číny ve 20.
Století a moderní čínské společnosti, včetně účasti na mezinárodní letní škole v Bristolu v r. 2008.
Zároveň absolvoval zahraniční cesty (ČLR, Taiwan) s cílem shromáždit co nejvíce archivních
materiálů a dalších pramenů potřebných pro objasnění otázek kladených v disertační práci. Poslední
zahraniční pobyt uskutečnil na Indiana University v USA ve šk. roce 2010/2011, kde jako stipendista
Fulbrightova programu pracoval na konečné verzi dizertaci a průběžně konzultoval s Prof. Gardnerem
Bovingdonem. Tyto zahraniční pobyty představují důležitou část doktorandova studia; bez nich by
nebylo možné získat všechny potřebné prameny a zároveň Mgr. Klimešovy umožnily rozšířit si
vědomosti a obohatit metodologické přístupy k tématu.
Mgr. Klimeš se během studia aktivně účastnil vědeckého života na domácí i mezinárodní úrovni.
Přednesl příspěvek na 13 odborných konferencích, z toho 10 v zahraničí (Paříž, Bloomington, Taipei,
Ann Arbor, Brémy). Publikoval 4 odborné články a 2 odborné recenze v českých a slovenských
periodikách. Dlouhodobě spolupracuje s Náprstkovým muzeem, kde je také členem redakční rady
muzejního časopisu. V letech 2005–2011 působil jako odborný pracovník v Orientálním ústavu ČAV.
Od r. 2009 přednáší na FF UK v Praze, kurzy ujgurského jazyka a kurzy moderních čínských dějin; v r.
2011 se stal interním zaměstnancem.
Bohatá je také jeho publikační činnost popularizační a publicistická, která čítá téměř 20 položek.
Vedle tématu ujgurských dějin a kultury se věnuje současné čínské politice i dějinám
pozdněcísařské a moderní Číny.
S ohledem na povahu tématu, jímž se O. Klimeš dlouhodobě zabývá, stojí za zmínku také to, že
mnoho let působí jako tlumočník čínštiny a ujgurštiny, zejména pro humanitární organizace.



Disertační práce
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Disertační práce navazuje tematicky práci diplomovou, v níž se O. Klimeš věnoval ideologickému
pozadí procesu emancipace ujgurského národa a utváření povědomí o národní sounáležitosti v době
Čínské republiky (1912–1945). Disertační práce je založena na náročném sběru pramenů,
v archivech i během terénního výzkumu v Sin-ťiangu a také kladla velké nároky na jazykové znalosti
(prameny v ujgurštině, čínštině, ruštině; odborná literatura vedle západních jazyků také v čínštině).
Autor systematicky přibližuje proces národní emancipace v Sin-ťiangu, včetně širších kulturních a
historických souvislostí. Pracuje s dobře promyšleným metodologickým přístupem, v němž
kombinuje různé teorie národa a národní emancipace, přičemž je soustavně poměřuje s fakty
získanými z pramenů. Výsledkem je nejen komplexní pohled na evoluci ujgurského národního
uvědomění, ale i podnětný komentář k teoriím národa obecně. Disertační práce je zpracována
důkladně a přináší řadu nových poznatků. Doufám, že bude v dohledné době publikována.

Riga, 21. října 2011
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