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V Jarlungu, ve vesnici Skyor po, žije slavný lama jménem G.yung ston khro rgyal, zběhlý v čárách a zlých 
mantrách... (Petr Jandáček, Filozofická fakulta UK, jandacek.petr@gmail.com) 
 
 ...a k němu, pod dojmem, že magie je zbraň subalterních proti vlivným vstoupil ve 2. pol. 11. st. do 
učení (ne)mladý Thos pa dga'. Neučil se prý špatně, a tak za poměrně krátkou dobu svými kouzly zabil 35 lidí, 
přičemž zlého strýce a tetu ušetřil asi jen proto, aby plně pocítili tíhu spravedlivé odplaty. Pomsta mu 
kupodivu přinesla víc problémů než zadostiučinění a poté, co zjistil, že G.yung ston khro rgyal také trpí 
obavami z následků svých činů, vyhledal učitele jménem Marpa. Aspoň tak nám to ve svém literárním díle 
z 15. st. popsal Héruka, blázen z Cangu ověšený kostěnými ozdobami (Gtsang smyon he ru ka rus pa'i rgyan 
can). Thos pa dga' je známější pod přezdívkou Milaräpa (Mi la ras pa) a Tibeťané si dodnes rádi vypráví 
příběhy z jeho života a zpívají jeho písně.  
 Hlavní postavy Milaräpova příběhu, i jeho vypravěč Gtsang smyon he ru ka, jsou pozoruhodné, avšak 
neméně zajímavé a méně studované jsou postavy vedlejší, jako byli G.yung ston khro rgyal a Gnubs chung 
yon tan rgya mtsho, kteří učili Milaräpu „čarovat“. Zdálo by se, že ideální metodou pro zkoumání takto úzce 
vymezeného tématu schopnou vnést světlo do „temného období tibetských dějin“ bude (mikro)historie. 
V tomto duchu se Milaräpovými ranými učiteli zabýval již Dan Martin (1982), avšak nedospěl k příliš 
uspokojivým výsledkům a konstatoval, že Milaräpu začíná vidět spíše jako „...ideální ztělesnění snah Tibeťanů 
v době, kdy se buddhismus rozhořel z chladnoucích uhlíků postimperiální doby...do požáru náboženské 
a kulturní aktivity.“ Tento přístup k tématu rozšířil nedávno Andrew Quintman, který ve své knize (Quintman 
2013) věnuje cyklu Milaräpových životopisů už spíše z hlediska literární vědy. 
 Ve svém příspěvku si dovolím krátce se zamyslet nad tím, zda onen metodologický obrat od historické 
k literární vědě není příliš radikální a zda by na podobná témata nebylo vhodné aplikovat další metody (jako 
např.: historická sociologie, folklorní komparatistika, politologie, antropologický terénní výzkum či subaltern 
studies), jejichž kombinace by mohla vést ke vzniku případové studie, pohlížející na dané postavy a dobu 
z více různých úhlů, aniž by se nutně musela zříci mikrohistorického pohledu.

 
 
King and shaykhs: Moroccan diplomacy through Tijani network (Lenka Hrabalová, Filozofická fakulta 
Palackého univerzity, hrabal.lenka@gmail.com) 
 
Moroccan ties with Tijani brotherhood influence policy and economy in the West Africa region, where 
Moroccan King Mohammed VI. is recognized as an influential religious leader. He exercises his power 
through his ancient family Islamic heritage and his religious aura grants him immense power over regional 
policy and local populations. In the traditional environment, controlled by Sufi orders and marabout leaders, 
King benefits from this asset in his national and international interactions. Kingdom´s African policy is 
partially conducted through religious networks and channels, which ease the increase of Moroccan influence 
and open the door for the Moroccan business makers and Kingdom-owned companies, who augment their 
presence in the deeply religious region. 
 
As protectors of the grave of Ahmad al-Tijani in Fez, Moroccan kings developed a tight relation with the great 
African Sufi order, Tijaniyya, and eventually put themselves in the position of power as leaders, mediators 
and religious icons for many Tijanis. From the unofficial mutual relationship benefit both the Kingdom and 
Tijani shaykhs, but also common believers who find the way to the Moroccan Kingdom open. This 
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contribution will present the evolution of relationships between Tijanis and Morocco under the rule of King 
Mohammed VI. (1999 – ) at the social and political level in the broader frame of Western Africa evolution. 
The paper is a side-product of research in the Moroccan religious policy under Mohammed VI. 

 
 
Vývoj libanonského ústavního práva (Karolína Hanzlová, Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni, 
Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni; karolinahanzlova@email.cz) 
 
 Libanonská republika je jednou ze zemí regionu Blízkého východu, která byla podobně jako jiné státy 
v této oblasti původně jednou z provincií Osmanské říše a po jejím rozpadu na konci první světové války 
prošla náročným ústavním vývojem včetně francouzské mandátní správy. Na vývoji nového právního řádu 
se podepsalo jak toto působení evropské velmoci, tak i specifické společenské uspořádání a ekonomický 
rozvoj. Všechny tyto faktory činí ze současného Libanonu po všech stránkách výjimečnou, jejíž ústavnímu 
vývoji nebyl dosud v české odborné literatuře věnován dostatečný prostor. 
 Cílem diplomové práce je v historických a politologických souvislostech představit právní předpisy, 
které tvoří ústavní právo a objasnit, co vedlo k jejich přijetí a dále které státy přispěly k jejich přijetí, a jak 
tyto státy ovlivnily vývoj práva v regionu. Rovněž se zaměřím na to, v čem tkvěly nedostatky právní úpravy 
a k jakým komplikacím by mohlo dojít v budoucnosti. 
 K dosažení cílů diplomové práci analyzuji a interpretuji prameny ústavního práva s pomocí pramenů 
historických k dosažení co největší komplexnosti, vzhledem k silné provázanosti historických, společenských 
a politických faktorů. V Libanonu jsem rovněž na Velvyslanectví ČR v Bejrútu realizovala výzkum metodou 
pozorování politického vývoje. 
 Vzhledem k tomu, že na diplomové práci stále pracuji a budu ji odevzdávat v březnu tohoto roku, 
nemohu v současné chvíli uvést závěry a výsledky mého zkoumání. 

 
 
Zakázaná a zástupná slova v moderní jakutštině: jazykové tabu v těhotenství (Aldana Vlasáková, 
Filozofická fakulta UK, aldanamichil@gmail.com) 
 
 Předmětem disertační práce je analýza tabuizovaných slov (аньыы) a zástupných slov (харыс 
тыллар) v jakutském jazyce a jejich fungování v moderní kultuře Jakutů. 
 Podobně jako u mnoha jiných tradičních kultur, většinou situacemi, při kterých vzniká zástupné slovo, 
jsou určité fáze lidského života, ve kterých ochranná schopnost člověka slábne: narození a těhotenství, 
dospívání a manželství, nemoc a smrt. V daném příspěvku se budu zabývat tabuizaci těhotenského lexikonu 
v jakutštině a analýzou změny míry tabu kvůli sociálním sítím. 

 
 
Observing Cultural Changes Through the Subculture of Tibetan Hip-Hop (Martin Hanker, Filozofická 
fakulta UK, martin.hanker@ff.cuni.cz) 
 
This paper will begin by introducing the genre of Tibetan Hip-Hop as a useful means of better understanding 
the Tibetan youths and their current situation. Facing various struggles determined by their difficult position 
within the global diaspora, the youths have found a way to express their cultural heritage, religious 
traditions, social issues, and identity by adopting a foreign music genre and shaping it for their needs. After 
the "Rock'n'Roll" era (Diehl 2002), Tibetans are now also actively contributing to this appealing trend which 
just recently became vibrant across Asia too (e.g. the talent show "Rap of China" etc.). Although at first of 
U.S. origin, Hip-Hop has been commonly and successfully localized all over the world. The distinctive aspects 
of the Tibetan Hip-Hop will be illustrated here on selected examples. 
 
Cheap production requirements allow the rappers to be more independent (in comparison with the first 
generations of Tibetan popular singers relying on well-educated monks who provided the lyrics for their 
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songs), thus the language they use and topics they address are now more accessible and understandable 
to the common people. This further leads to more open and direct approach even towards certain sensitive 
issues or taboos. Such progressive cultural manifestations sometimes cause a social polarization by breaking 
the social norms, therefore deepening the differences between "young" and "old", "modern" 
and "tradition", consequently forming the Hip-Hop subculture. Furthermore, role models, such as rappers in 
this case, could also fulfill the purpose of "universal national consolidators" – something Tibetans are lacking 
due to the enormous cultural diversity. As a result, one cannot be surprised when a Tibetan artist from Kham 
collaborates on a track with a Chinese rapper from Chengdu, inspiring fans living in New York. All these 
aspects will be discussed in more detail in the second part of this paper. 

 
 
Neformální aspekty migračního průmyslu v Bangladéši (Zbyněk Mucha, Filozofická fakulta UK, 
zbynek.mucha@gmail.com) 
 

Migrace Bangladéšanů do Evropy je dlouhodobý fenomén přitahující větší pozornost badatelů zhruba 
od 90. let. Migrace z Bangladéše a finanční remitence přicházející ze zahraničí hrají důležitou roli pro národní 
ekonomiku. Na jedné straně tedy může být vnímána jako faktor přispívající k růstu HDP Bangledéše. 
Na straně druhé ji můžeme vnímat jako jedinou možnost pro migranty a jejich rodiny, jak zlepšit své životní 
podmínky či dosáhnout na lepší budoucnost. Příspěvek přiblíží obě tyto perspektivy, tj. strukturu migračního 
sektoru v Bangladéši a perspektivu migrantů. Emigrovat z Bangladéše je však prakticky nemožné, nemá-li 
jedinec strategické kontakty či přístup k autoritám a informacím. Právě spojující článek mezi oficiálními 
strukturami státu či soukromého sektoru a samotnými migranty představují neformální zprostředkovatelé 
služeb, tzv. dálálové. Příspěvek představí výsledky úvodního výzkumu, který jsem provedl v rámci 
magisterského studia v Bangladéši v únoru 2018. Vycházím z rozhovorů s tamějšími experty na migraci, kteří 
mi poskytli jedinečný vhled do současných procesů probíhajících v Bangladéši. Zaměřím se zejména 
na neformální aspekty celého migračního procesu a na roli dálálů. 

 
 
Ztvárnění Číny, Japonska a Mandžuska v díle spisovatele Jue Qinga a otázka identity (Martin Blahota, 
Filozofická fakulta UK, martinblahota@seznam.cz) 
 

Abychom mohli interpretovat symbolický jazyk spisovatele Jue Qinga 爵青 (1917-1962) v dílech, která 
publikoval v literárních časopisech v Japonskem ovládaném státě Manchukuo mezi lety 1935 a 1945, musíme 
se oprostit od zjednodušeného nacionalistického výkladu moderních čínských dějin a pokusit se porozumět 
identitě spisovatele, jenž bývá některými označován za kolaboranta a jinými za odbojáře. Na základě analýzy 
Jue Qingova literárního díla se v tomto příspěvku pokusím složitost jeho identity osvětlit a ukázat, co pro něj 
znamenaly tři hlavní státní a kulturní celky, mezi nimiž se pohyboval, tedy Čína, Japonsko a Mandžusko. 

 
 
Boltojor, moldžojor, mottojor a möttöjör: Jakutské ideofony a ikonická slovesa (Jonáš Vlasák, Filozofická 
fakulta UK, jonas.vlasak@seznam.cz) 
 

Jedním z výrazných prostředků jakutštiny pro vyjádření expresivnosti situace nebo zvýraznění 
dramaturgického efektu děje jsou ideofony, respektive slova, která se pohybují na škále od klasických 
ideofonů, jak byly popsány pro africké jazyky (Doke, Dingemanse), po určitý typ ikonických „adjektivních“ 
nebo „adverbiálních“ sloves. Příspěvek ukazuje situaci jakutských ideofonů na příkladech slov vyjadřujících 
různě emocionálně či dramaturgicky zabarvenou vypuklost, vyšpulenost či vyboulenost. 

 
 
 



 4 

Nájezdy wägu v období Čosŏn (14. – 17. století): státní bezpečnost, zahraniční politika a společensko-
ekonomické dopady (Lukáš Kubík, Filozofická fakulta UK, sifonkubik@gmail.com) 
 

Historie Koreje je podle nejstarších dochovaných písemných pramenů spojena s fenoménem nájezdu 
pirátů wägu, kteří se na Korejském poloostrově začali objevovat v období Tří království (57 př.n.l. – 668). 
Přestože jejich původ není jednoznačně potvrzen, obyvatelé napadených států začali útočníky označovat 
pejorativním výrazem wä 倭 – doslova „skřet“ nebo „malý člověk“, jenž byl běžně užíván pro označení 
Japonců. Ovšem za zlatý věk nájezdů lze považovat období kolem pádu mongolské nadvlády na Korejském 
poloostrově v pozdním Korju (v druhé polovině 14. století). Korejské území se stalo jedním z hlavních cílů 
rozsáhlých pirátských nájezdů wägu 倭寇, kteří plenili jeho přímořské oblasti, okrádali, unášeli a zabíjeli 
místní obyvatelstvo, vykrádali komunitní sýpky a kontrolovali námořní obchodní trasy. V tomto období lze 
již v některých případech určit výchozí místa nájezdů pirátů na ostrově Cušima a okolních ostrovech. 

Nově založené království Čosŏn se muselo od svého vzniku s tímto problémem vnitřně vyrovnávat a 
stát musel vyvinout funkční zahraniční politiku, která mu umožňovala jak prevenci, tak obranu svého 
obyvatelstva. 

Tento projekt si klade za cíl vyhodnotit dopady nájezdů wägu na korejskou společnost v období 
raného a středního období království Čosŏn (1392 – 1897), konkrétně zodpovědět otázky typu: jaké měly 
tyto nájezdy společensko-ekonomické dopady na relevantní obyvatelstvo, jaký byl oficiální postoj korejského 
státu k této problematice, jakým způsobem se s ní vyrovnával z hlediska vnější bezpečnosti, administrativních 
opatření a jakou volil zahraniční politiku. 

 
 
Co může a nemůže být urážkou (Jan Židek, Filozofická fakulta UK, jan.zidek@centrum.cz) 
 

Urážení, nadávání je primárně akt hostility, snaha o ohrožení tváře druhého. Co konstituuje ohrožení 
tváře je kulturně specifické, protože jde primárně o obvinění z porušení tabu a příměr k předmětu tabu 
a tabu je kulturně specifické. Přesto existují určité univerzálie, dané nejen logikou jednání, ale také logikou 
jazyka. Proč není obecná nadávka „vrah“? Proč obvykle není v jazyce výraz „chcáč“? Přednáška 
zjednodušujícím pohledem přibližuje některá zjištění v oblasti mé rozpracované disertační práce. 
 
Upozornění: autocenzura nebude prováděna. Humor nečekejte. 


