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Posudek vedoucího práce

Hunanské pedagogické nakladatelství ve své edici orální historie čínské vědy vydalo v roce 2010 

vzpomínky účastníků expedic na Tibetskou náhorní plošinu ze 70. a 80. let, vedených významným 

pedografem Sun Hongliem. Tento zajímavý pramen se stal základem předložené diplomové práce, 

analyzující význam zmíněných expedic z celé řady pohledů. Je na ně možno pohlížet jako součást plánů 

ekonomického rozvoje Číny nebo jako příležitost k pozvednutí úrovně čínských vědeckých disciplín ve 

srovnání se světem, zejména díky exkluzivnímu přístupu k jedinečným vědeckým poznatkům. Cesty do 

Tibetu ale byly i průkopnické dobrodružné pokusy proniknout do nehostinného, čínským vědcům 

kulturně i přírodními podmínkami velmi cizího území.

Čínské expedice do Tibetu je také zajímavé srovnat s evropskými vědeckými výpravami po zámořských 

impériích v devatenáctém a první polovině dvacátého století. Úhlem pohledu západních teorií sociologie 

vědeckého poznání a postkolonialistických kritik kulturního imperialismu je možné se ptát, zda čínské 

expedice jsou stejně tak projevem a prostředkem imperiálního či koloniálního panství čínské 

„metropole“ nad vědecky zaostalou periferií.

Autorka se ve své práci dotýká všech zmiňovaných aspektů. Jádrem expedic je podle jejího názoru 

prolínání výstavby moderní, vůči zahraničí suverénní čínské vědy s iterativním sběrem informací o cizím 

území, které postupně umožňuje vědeckému centru vybavit specialisty v metropoli lepšími informacemi, 

než mají sami lidé žijící na periferii, a tím završit kulturní převahu metropole. K popisu těchto dvou 

klíčových procesů autorka využívá dvou modelů. Difúzní model šíření vědy George Basally charakterizuje 

postupné etablování moderní vědy mimo její domovinu v několika fázích. V klíčové závěrečné fázi vědci 

na periferii (tj. v tomto případě v Číně) přebírají iniciativu a vytvářejí samostatnou vědeckou tradici díky 

silným institucím a sběru jedinečných lokálních poznatků, ke kterým mají privilegovaný přístup. Druhý 

metodický přístup je model akumulace Bruno Latoura, který popisuje iterativní sběr poznatků z celého 

impéria v metropoli. Ten postupně umožní vědcům z metropole získat nezávislost na lokálních 

informátorech a impériu poskytne suverenitu jednání.

Autorce se tyto dva metodické přístupy podařilo organicky skloubit a propojit jimi jednotlivé části její 

práce. Zabývá se nejprve vývojem vědeckých institucí v ČLR a zahájením expedic. Výborně přitom 

charakterizuje politické poměry, za nichž k tomuto vývoji docházelo. V další kapitole popisuje samotný 

průběh expedic, opět s ohledem na společenské a politické postavení vědy v ČLR a na zájmy, které 

ústřední vláda sledovala výzkumem Tibetu. Zpočátku je patrný především přímočarý exploatační motiv 

centra vůči de facto kolonii, ale během 70. let se pod vlivem specializace a profesionalizace vědců jejich 

práce od čistě hospodářsko-strategických cílů osamostatňuje a na významu nabývají její nepřímé 

kulturní účinky, předpokládané výše uvedenými modely působení vědy v podmínkách informační a 
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mocenské asymetrie. Autorka podrobně zaznamenává světově významné objevy, které se čínským 

vědcům podařilo učinit v Himaláji a na Tibetské náhorní plošině, a sleduje reakce zahraničních vědců na 

prezentaci těchto objevů na první mezinárodní konferenci o Tibetsko-qinghaiské náhorní plošině, jež se 

konala v Pekingu v roce 1980. Zjišťuje, že tato konference byla mezníkem jak z pohledu difúzního 

modelu, když potvrdila nově získanou suverenitu a kulturní kapitál čínské vědy, tak z pohledu modelu 

akumulace, protože po ní začíná nová etapa expedic s mezinárodní účastí, které čínští vědci organizují již 

převážně na základě vlastních dříve získaných poznatků o zkoumaném prostoru, bez nutnosti využívat 

znalostí domorodců.

Velmi zajímavá je pátá kapitola práce, kde autorka z orálních vzpomínek vybírá „reflexe jinakosti“, tedy 

vzpomínky výzkumníků na jejich interakci s přírodním prostředím a místními obyvateli. Autorka zjišťuje, 

že čínští vědci jsou si vědomi své politické i kulturní nadřazenosti, avšak jejich přístup k Tibeťanům je 

přece výrazně odlišný, než byl u „starých“ koloniálních cestovatelů například k Číňanům. Bylo by vhodné 

zamyslet se nad důvody tohoto rozdílu, mezi nimiž bude patrně především úspěšná internalizace 

komunistické ideologie.

Autorka se zdárně vyrovnala s náročným tématem, které od ní vyžadovalo nejen přečíst a analyzovat 

rozsáhlý pramen v čínštině, ale také zorientovat se v tibetském místopise a v jednotlivých vědních 

disciplínách, jejichž zástupci na expedice vzpomínají. Vysoce oceňuji i její schopnost tvůrčím způsobem 

použít výsledky souvisejících prací sekundární literatury a pochopit a aplikovat netriviální 

společenskovědní modely. Úvodní přehled výstavby Čínské akademie věd a dalších institucí a politického 

klimatu, v němž věda působila v letech 1949-1976, je také zpracován poměrně precizně. Upozornil bych 

jen na chybné tvrzení, že v květnu 1977 byl Hua Guofeng vicepremiérem, pod nějž spadala Akademie 

věd (str. 26). Tuto funkci zastával do ledna 1976, kdy byl po Zhou Enlaiově smrti jmenován premiérem.

Autorka svůj postup průběžně konzultovala a zohlednila řadu mých výhrad a připomínek. Některé 

problémy ale přetrvávají i v této finální verzi. Jednak bych očekával lepší vytěžení pramene, jehož hlas 

v textu občas trochu zaniká. Hlavní a nejrozsáhlejší vadou je však formální, především jazyková stránka 

práce. Celý text, nejvíc jeho druhá polovina, je plný gramaticky špatně formulovaných vět, chyb ve shodě 

přísudku s podmětem, zbytečných opakování („tak tímto“) apod. K tomu přistupují drobné chyby, 

například absence nadpisů u tabulek. Naopak bibliografie je zpracovaná kvalitně.

Navrhuji tedy za znalosti a kontextualizaci známku 1, sevřenost a relevanci 1-2, práci s čínským 

pramenem 2, strukturu práce 1, jazykovou úroveň 3 a celkový dojem 1-2. Vzhledem k množství 

jazykových chyb navrhuji celkovou známku velmi dobře.

V diskusi by autorka mohla promluvit obšírněji o metodologických problémech orální historie a také o 

ideologických vlivech, které jsou ve vzpomínkách účastníků expedic patrné a mohly by vysvětlit zjištěné 

odchylky popisovaných expedic od modelů koloniální vědy, s nimiž autorka pracovala.
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