
Vyjádření školitele k průběhu doktorského studia Mgr.  Melindy Torsello-Papové. 

 

Mgr. Melinda Torsello-Papová  studovala v letech 1990 – 1996 magisterský program 

Japonská studia, který ukončila v roce 1996 magisterskou prací Tengu, kappa a Jakuba: Tři 

postavy japonské ústní tradice, ve které analyzovala z antropologického hlediska tři 

reprezentativní atributy japonské lidové tradice a objasnila, do jaké míře lze v současné 

japonské společnosti stále ještě vystopovat jejich vliv. Již během magisterského studia 

prokázala mimořádné znalosti nejen japonského jazyka (v roce 1993 zvítězila v celostátní 

soutěži v japonském mluveném projevu - Benrontakai), ale také dějin a kultury 

předmoderního i moderního Japonska; ostatně díky svým znalostem byla ve stejném roce 

vybrána japonskými ministerstvem zahraničních věcí k mimořádnému studijnímu pobytu 

v Japonsku. V letech 1994 – 1995 pak prohlubovala svá studia jazyka, kultury a současné 

japonské společnosti na Hokkaido University v Sapporu jako stipendistka japonského 

ministerstva školství.  

Po ukončení studia na FF UK získala mimořádné postgraduální studium v oboru 

kulturní antropologie na Hirosaki University v Japonsku. Své odborné znalosti nabyté při 

studiu antropologie v Praze i v Japonsku využila v několika ročnících letních škol antropologie, 

k jejíž organizaci byla přizvána univerzitou v italské Lecce (2005-2006) a následně pak na 

University of Bergano, kde v letech 2009-2010) působila jako odborný tutor a školitel  

v rámci bakalářského studijního programu. V roce 2010 se zúčastnila mezinárodního 

workshopu pro posluchače doktorského studia v oboru japonských studií a organizovaného 

Cambridge University. Od roku pak 2011 působí jako odborný asistent na katedře japonských 

studií ELTE University v Budapešti. 

Melinda Toresello-Pappová se profesně zaměřuje na studium tradičních prvků 

japonské kultury a jejich projevů v moderní japonské společnosti. Kombinuje přitom 

metodologické přístupy kulturní a sociální antropologie, etnografie a teorie japonské kultury. 

Na uvedená témata publikovala řadu prací v japonštině, angličtině a italštině v mezinárodně 

respektovaných odborných časopisech. Problematiku proměn tradičních atributů japonské 

kultury zpracovává i ve své disertační práci nazvané Change and continuity in a Japanese rite 

of passage: the case of  Shichigosan (práce je napsána anglickém jazyce). Zaměřuje se v ní na 

jeden z klíčových prvků tradičních přechodových rituálů, které doprovázejí život člověka od 

narození na samotný práh smrti. V současné japonské společnosti však svátek šičigosan 

(oslava třetích, pátých a sedmých narozenin dítěte) však postupně ztrácí svoji iniciační funkci 

a stává se předmětem všeobecné komercionalizace. Doktorandka se snaží objasnit, proč si 

tento svátek zachoval svoji životnost i v současné postmoderní době, jakou roli hraje tento 

svátek v životě běžné japonské rodiny a do jaké míry tuto roli ovlivňují komerční, 

marketingové faktory. 



Práce je rozdělena do tří logických celků. Po krátkém úvodu, ve kterém diplomantka 

vymezuje téma práce a definuje pojmy, se kterými pracuje, následuje poměrně obsáhlá 

teoreticko-metodologická část, ve které jsou shrnuty základní přístupy k životním rituálům 

per se, a ke spotřebním modelům v chování v životě moderní společnosti. Do této části lze 

zahrnout i kapitolu 3, kde doktorandka představuje základní přístupy k rituálům v kontextu 

japonské kultury. Vychází přitom nejen ze západní metodologie, ale kritickým způsobem 

zapracovává i metodologické přístupy současných japonských antropologů a etnografů. 

Ve druhé části (kapitoly 4 a 5) analyzuje proces vzniku a rozvoje svátku (rituálu) 

šičigosan v historické perspektivě a ukazuje, jakými proměnami prošel tento rituál 

v poválečném období. Tuto část opírá doktorandka nejen o pečlivé studium rozsáhlé 

odborné literatury, ale také o výsledky svých opakovaných terénních výzkumů v Japonsku. 

Přináší přitom řadu nových poznatků o konkrétních formách komercionalizace podstatných 

prvků tradiční japonské kultury v současné japonské společnosti.  

Závěrečná část (kapitoly 6 a 7) je věnována společenským aspektům svátku šičigosan 

a zasazuje ho do kontextu vývoje poválečné japonské společnosti. Poukazuje při tom na 

skutečnosti, že ačkoli japonská společnost v posledních 60. letech prošla zásadními změnami 

směrem k silné komercionalizaci, svátek šičigosan si do určité míry stále ještě udržel svoji 

hodnotu kulturní a spirituální.   

Po celou dobu svého studia doktorandka průběžně konzultovala jednotlivé části své 

práce nejen se školitelem, ale i s renomovanými odborníky ve Velké Británii, Itálii a Japonsku.  

 

V Praze, 28. října 2012 

 

 

Doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D 


