
Oponentský posudek na diplomovou práci Michala Vázala „Konfuciánsky ideál 

harmonického spoločenstva podľa noriem rodu Wu z Mingzhou“

Diplomová práce p. Michala Vázala se zabývá textem Rodinné normy a obřady rodu 

Wu z Mingzhou (Mingzhou Wu shi jiadian), který vznikl na přelomu 17. a 18. stol., za vlády 

dynastie Qing, jako obřadní příručka pro významný rod Wu, sídlící v oblasti Huizhou na 

území dnešní provincie Anhui. Práce je založena na pečlivém okomentovaném překladu 

spisu, který je uveden v příloze, její celkový záběr je však daleko širší.

Autor na základě pečlivého rozboru textu, stejně jako velice obsáhlé a relevantní 

sekundární literatury v čínštině i západních jazycích, zařazuje spis do širšího kontextu 

konfuciánské tradice, konkrétních historických a společenských podmínek v oblasti Huizhou 

a tradiční rodové a společenské organizace. Přitom se dotýká tak složitých a závažných 

otázek, jako je například význam rituálů pro společenskou organizaci, nebo vzájemný vztah 

silných místních rodů a státní moci. Otázky, které si klade, jsou velmi jasně a dobře 

formulovány, což platí i o odpovědích, které nabízí. Přitom vychází nejen z literatury 

vztahující se bezprostředně k Číně, ale rovněž z obecně kulturně antropologických 

a sociologických prací. Je třeba podtrhnout, že s touto literaturou autor nepracuje povrchně, 

nýbrž s hlubokým porozuměním, a je schopen obecnější teoretická východiska zcela 

adekvátně aplikovat na konkrétní analýzu. Práce tím dostává daleko širší rozměr, nežli je 

pouze rozbor jednoho textu, a lze ji považovat za hlubokou příkladovou sondu do fungování 

tradiční čínské společnosti, dotýkající se celé řady otázek, které se vyskytují průběžně již od 

starověku. Přitom je nutno opět podtrhnout, že všechna autorova tvrzení a závěry jsou velmi 

dobře opřeny o zkoumaný pramen.

Z hlediska formálního je práce zpracována velmi pečlivě a vyniká velmi logickým 

a přehledným členěním, což je třeba zvláště ocenit s ohledem na šíři a složitost problematiky, 

která je v ní pojednávána. Je rovněž napsána velice kultivovaným a čtivým jazykem.

Celkově autor v práci prokázal schopnost samostatné a kritické práce s obtížnými 

prameny v klasické čínštině, schopnost kritické práce s velmi obsáhlou sekundární literaturou 

z různých oborů, schopnost správné aplikace obecnějších teoretických přístupů, a 

konečně schopnost na tomto základě formulovat vlastní závěry opřené o prameny. 

Diplomovou práci Michala Vázala tedy hodnotím jako velice zdařilou, nejen splňující, ale 



v řadě ohledů překračující požadavky kladené na práci magisterskou, a navrhuji její 

hodnocení nejvyšší známkou klasifikační stupnice.

V Praze dne 15. 9. 2011

Mgr. Jakub Maršálek Ph.D.

     




