
ZÁPIS 

z obhajoby disertační práce paní Mgr. Márie Strašákové 

konané dne: 20. září 2011 

téma práce: Life and Writings of Nguyễn Tường Tama (Ţivot a dílo Nguyễn Tường Tama) 

Přítomní: dle prezenční listiny: Prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. (předseda oborové rady) 

Doc. Olga Lomová, PhD. (školitelka)  

Dr. Ivo Vasiljev, CSc. (oponent) 

Prof. Alain Forest (oponent) 

Mgr. Dušan Andrš, PhD. 

doc. PhDr. František Ondráš, PhD. 

PhDr. Alena Oberfalzerová, PhD. 

Předseda komise prof. Oldřich Král zahájil obhajobu, uvítal přítomné a představil jim 

kandidátku Máriu Strašákovou. Předal slovo školitelce kandidátky, p. Olze Lomové. 

Školitelka doc. Olga Lomová představila komisi kandidátku a seznámila komisi i 

s průběhem vedení kandidátčiny disertační práce. Zdůraznila kandidátčinu vyhovující odbornost 

pro zhodnocení tématu a vyzdvihla kandidátčinu samostatnou a soustavnou práci. Spolupráci 

s kandidátkou i celou předloţenou disertační práci zhodnotila po všech stránkách kladně. 

Kandidátka Mgr. Mária Strašáková se představila a seznámila přítomnou komisi stručně 

s obsahem své disertační práce. Sdělila zejména, ţe její práce si klade za cíl analyzovat literární, 

politický a soukromý ţivot Nguyễn Tường Tama, významného vietnamského spisovatele 1. 

poloviny 20. století.  Důleţitou součástí práce je zhodnocení spisovatelova ţivota a díla jako 

součásti procesu kulturní transformace za francouzské nadvlády (1887-1945). Zvláštní pozornost 

je v disertační práci věnována ţenským postavám, do jejichţ zobrazení ve spisovatelově díle se 

proces kulturní přeměny dobře promítá. Zmínila také měnící se přístup k odkazu spisovatelova 

díla v závislosti na momentálním vnitropolitickém klimatu ve Vietnamu.  

Poté oponenti přednesli závěry svých posudků. prof. Alain Forest v anglickém jazyce 

zhodnotil kandidátčinu práci jakoţto velmi přínosnou a zdařile napsanou. Vzhledem ke spojení 

Nguyễn Tường Tama s jihovietnamskou politickou mocí poukázal prof. Forest z pozice historika 



na velký přínos kandidátčiny práce ve srovnání s  ideologizovaným historiografickým přístupů 

vyuţívaným v minulosti ve Vietnamské socialistické republice. Dále podtrhl, ţe kandidátčina 

práce dobře ilustruje úzkou spojitost mezi uměleckou tvorbou a politickým ţivotem moderních 

vietnamských literátů, a zdařile ukazuje rozpory ve raně moderní vietnamské společnosti. Za 

nedostatky práce prof. Forest označil skutečnost, ţe v bibliografii práce chybí primární historické 

prameny (například archivní dokumenty) nebo některé nedávné studie moderních vietnamských 

dějin. Celkově však tyto nedostatky prof. Forest označil za nevýznamné (konkrétně například 

uznal, ţe přístup k archivním dokumentům z období francouzské koloniální správy je pro 

kandidátku z ČR obtíţný) a celou disertační práci kandidátky zhodnotil výrazně kladně. 

Poté vystoupil druhý oponent. dr. Ivo Vasiljev se svým hodnocením kandidátčiny práce. 

Konstatoval, ţe práce je dobře provedena a věnuje se velmi důleţitému tématu, k němuţ přináší 

velké mnoţství nových informací. Podotkl také, ţe kandidátka si k pojednání vybrala těţké téma 

odehrávající se velmi komplikovaném historickém období. Dr. Vasiljev rozhodně podpořil jeden 

ze závěrů kandidátčiny práce, ţe při zkoumání dotyčného období nemůţe být pomíjen silný a 

přetrvávající vliv konfuciánské tradice ve Vietnamu. Dr. Vasiljev poukázal na to, ţe práce 

obsahuje drobné nedostatky, například v podobě překladů slova cong (přeloţeno jako workers, 

byť craftsmen by bylo výstiţnější) nebo poněkud si protiřečících formulací. Avšak tyto 

nedostatky označil dr. Vasiljev za podřadné a celkově zhodnotil kandidátčinu práci velmi kladně. 

Kandidátka poté odpověděla na posudky oponentů. Konkrétně podtrhla obtíţný přístup 

k archivním primárním historickým pramenům vztahujícím se k vietnamským dějinám. K 

absenci některých bibliografických titulů poukázala na obecně velmi malý počet titulů věnujících 

se tvorbě a osobě Nguyễn Tường Tama, který byl dán autorovou politickou orientací. Zároveň 

kandidátka uznala námitky na chybějící bibliografické tituly za opodstatněné. Při odpovídání na 

posudky oponentů kandidátka dále podrobně rozebrala důvody, pro které se rozhodla tématu 

disertační práce věnovat. Zároveň opět poukázala na důleţitost konfucianismu ve zkoumaném 

historickém období. 

Při následující diskusi vystoupila doc. Lomová s dotazem, zda byl v dotyčné době a díle 

Nguyễn Tường Tama vnímán konfucianismus jako jednolité učení, nebo zda bylo toto učení ve 



Vietnamu známo v několika svých formách. Dále vznikla diskuze mezi kandidátkou, doc. 

Lomovou a dr. Andršem o symbolice ţenských postav ve spisovatelově tvorbě a o vlivu tradiční 

a moderní čínské literatury na moderní vietnamskou literaturu a kulturu. Při diskuzi kandidátka 

na všechny dotazy vyčerpávajícím způsobem odpověděla a dokázala svoji odbornost. 

V následujícím tajném hlasování, u něhoţ nebyla kandidátka přítomna, hlasovali členové 

komise PRO udělení titulu PhD. Márii Strašákové. Kandidátka byla následně s výsledkem 

hlasování seznámena a přijala gratulace od členů komise i oponentů. 

Podpis předsedy komise: 

Zapsal: 

Mgr. Ondřej Klimeš 

20. září 2011


