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Doc. Mgr. Martin Slobodník, PhD. 

Inaugurační řízení pro udělení titulu profesor v oboru orientální jazyky a kultury na 

Filosofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě 

 

 

Stanovisko oponentky 

 

 

Docent Slobodník je svou dosavadní akademickou zkušeností úzce spjat s Univerzitou 

Komenského v Bratislavě. Vystudoval zde (tehdy ještě pětiletý) magisterský obor sinologie a 

roku 2007 se zde také habilitoval. Doktorské studium absolvoval také v Bratislavě, konkrétně 

v Ústavu orientalistiky SAV (2003). Ještě před obhájením disertace začal působit na Katedře 

východoasijských studií FiF UK jako pedagog, od r. 2007 jako docent. Na tomto pracovišti 

působí dodnes. 

Úzké sepětí s vlastní alma mater nicméně neznamená, že by se doc. Slobodník uzavíral 

výhradně do domácího prostředí. Získal bohaté zkušenosti v zahraničí, poprvé ještě jako 

magisterský student na dvouletém studijním pobytu v ČLR, kde se na Pekingské univerzitě 

zdokonaloval ve znalosti čínského jazyka a studoval čínské dějiny. Pro jeho další odborný 

růst měl zásadní význam pobyt na univerzitě v Bonnu, kde v letech 1996–98 vystudoval 

tibetologii, a kde pak absolvoval dva výzkumné pobyty podpořené stipendii DAAD. Další 

zahraniční zkušenost docenta Slobodníka je spojená s výzkumnými pobyty a terénním 

výzkumem v Číně a pobytem v archívech v Británii a samozřejmě také s aktivní účastí na 

mezinárodních konferencích a s četnými zahraničními publikacemi.  

Studiem tibetologie doc. Slobodník rozšířil svoji odbornou kompetenci o další obor a 

následně na tomto základě rozvinul vědecké bádání zaměřené na témata z dějin čínsko-

tibetských vztahů a postavení tibetské menšiny v rámci ČLR, a to zejména s přihlédnutím k 

otázkám tibetského náboženství. Toto badatelské zaměření je vysoce aktuální v širším 

mezinárodním kontextu bádání o moderních a soudobých dějinách Číny a o roli náboženství v 

Číně a Tibetu v moderní době; v kontextu slovenské a české orientalistiky má jeho badatelské 

zaměření také průkopnický ráz. Docent Slobodník kombinuje terénní výzkum se studiem 

písemných pramenů a na základě toho dochází k závěrům oceňovaným v domácím i 

mezinárodním kontextu. 

V poslední době se druhým tématem vědeckého zájmu docenta Slobodníka staly 

slovensko-čínské a československo-čínské vztahy, zejména (avšak nikoliv výlučně) v 50. 

letech 20. století. Toto téma opět rezonuje s novými trendy ve světové sinologii, kde se 

reflexe oboru zasazená do širšího dobového kontextu politických a kulturních kontaktů v 

poslední době dynamicky rozvíjí jako jedna z významných sub-disciplín sinologické 

historiografie. Doc. Slobodník je jedním z prvních orientalistů v Čechách a na Slovensku, kdo 

začal téma kontaktů zpracovávat a dnes je u nás respektovaným odborníkem i v této oblasti. 

Tématu se chápe jako zkušený historik, pracuje s málo známými archívními materiály a 

dospívá k zajímavým výsledkům, jejichž význam přesahuje obor sinologie, neboť přinášejí 

nové poznání a podněty také pro širší reflexi moderních a soudobých dějin v našich zemích. V 

tomto širším kontextu je vsazena také jeho poslední mezinárodní publikace, kapitola v 
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kolektivní monografii Postcolonial Europe? Essays on post-communist literatures and cultures 

vydaná v prestižním Brillově nakladatelství v Leidenu v letošním roce.  

Docent Slobodník pravidelně přednáší výsledky svého výzkumu na domácích i 

mezinárodních konferencích a je také zván jako recenzent vědeckých publikací pro česká 

nakladatelství a vědecké časopisy. Aktivně se účastní vědeckého života domácího i 

mezinárodního jako člen Evropské asociace čínských studií, člen redakčních rad odborných 

časopisů v Čechách a na Slovensku a člen orientalistických oborových rad na všech 

relevantních pracovištích v Čechách a na Slovensku. Zvláštní vyzvednutí zaslouží jeho podíl 

na založení časopisu Studia Orientalia Slovaca, který se mezitím stal nejvýznamnějším 

orientalistickým časopisem na Slovensku, kde s oblibou publikují také čeští (ale i další 

zahraniční) odborníci. 

Publikační činnost docenta Slobodníka zahrnuje celkem úctyhodných 235 položek, z 

toho více než polovinu tvoří odborné studie. Oceňuji také to, že vedle publikace odborných 

studií se doc. Slobodník systematicky věnuje recenzování (celkem uveřejnil 61 recenzí), tedy 

žánru, který je nezbytný pro reflexi a zdárný rozvoj naší práce, avšak v poslední době bohužel 

upadá, neboť se mu nedostává náležitého ocenění při různých vykazováních vědecké činnosti. 

Jako uznání kvality vědecké práce docenta Slobodníka lze chápat celkem 123 domácích i 

mezinárodních ohlasů, z toho více než polovina zahraničních, což nebývá u českých a 

slovenských badatelů vždy pravidlem. O kvalitě vědecké práce docenta Slobodníka dále 

svědčí získání 3 individuálních grantů taiwanské Chiang Ching-kuovy nadace. Kromě toho 

docent Slobodník v roli hlavního řešitele získal 4 kolektivní granty, domácí i zahraniční, a v 

dalších kolektivních grantových projektech vystupoval jako spoluřešitel. 

Mezinárodní uznání práce docenta Slobodníka se promítá také do zvaných přednášek a 

specializačních kurzů na univerzitách v Brně a v Praze, v Kluži, v Szegedu a ve Vídni.  

Docent Slobodník dále vedl a vede celkem 6 doktorandů. Jedna doktorandka již 

obhájila, další 3 mají složenou doktorskou zkoušku. Jeden z jeho stávajících doktorandů 

absolvoval studium v Praze a patřil u nás k vynikajícím studentům.  

Vedle úctyhodné vědecké práce má docent Slobodník za sebou i bohatou 

pedagogickou činnost. Rozsah a zaměření kurzů, které vede, odpovídá koncepci oboru 

pěstovaného na solidní evropské úrovni. Setrvale přednáší základní čtyřsemestrální kurz dějin 

Číny od nejstarších dob do současnosti, který tvoří jeden z pilířů bakalářského studia 

sinologie na FiF UK. Pro bakaláře také vede speciální jazykové kurzy, které studentům 

poskytují základní jazykovou vybavenost pro studium dějin, starých i nových (klasická 

čínština, četba pramenů k moderním dějinám). Je na místě vyzvednout zejména jeho kurzy 

klasické čínštiny, které jsou nezbytnou (a náročnou) součástí každého univerzitního oboru 

sinologie aspirujícího na plnohodnotný rozvoj studia čínské historie, dějin myšlení, dějin 

literatury, ale třeba i politologie a dalších disciplín se zaměřením na Čínu. Na prvním stupni 

studia vede také metodologické semináře a úvody do studia oboru. V magisterském stupni 

pak vede specializační kurzy související s jeho vědeckým zaměřením a pro doktorandy ve 

spolupráci s dalšími pedagogy kolokvium.  

Šíře tematického záběru pedagogické činnosti doc. Slobodníka a počet každoročně 

přednášených kurzů, jak jsou shrnuty v materiálu o pedagogické činnosti, ukazují náročnost a 

význam práce doc. Slobodníka na FiF UK v Bratislavě. Pedagogickou činnost doplňuje 
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autorství a spoluautorství skript a dalších učebních pomůcek a v úhrnu lze říci, že docent 

Slobodník vedle vědecké práce věnuje mnoho času také náročné práci pedagogické, k níž 

přistupuje zodpovědně a systematicky. Je zřejmé, že si dobře uvědomuje, jak důkladně je 

třeba připravovat studenty již v bakalářském programu, aby bylo možné vychovat novou 

generaci slovenských akademiků–sinologů.  

Za dobu svého působení na FiF UK v Bratislavě Doc. Slobodník vedl úctyhodných 24 

bakalářských a 20 magisterských prací, z nichž jedna získala zvláštní ocenění. Za zmínku také 

stojí, že jedna studentka, jejíž diplomovou práci doc. Slobodník vedl, v současné době 

úspěšně studuje v doktorském programu na univerzitě v Zurichu. V materiálech není uvedeno, 

že docent Slobodník také neformálně a ochotně konzultuje práce českých studentů a jiné 

práce oponuje. 

Vedle vědecké a pedagogické práce je docent Slobodník aktivní také v oblasti 

popularizace, včetně překladů uměleckých i odborných děl a publicistiky. Vedle recenzí se 

jedná o další obvykle málo doceňovanou práci akademických pracovníků, která je nicméně 

nezbytná pro rozvoj zázemí oboru a pro vytváření širšího povědomí o zásadních otázkách 

současného světa. V oblasti popularizace docent Slobodník ochotně spolupracuje také s námi 

v Čechách, osobně jsem mu vděčná za cenné připomínky k vlastnímu překladu esejů a básní 

čínsky píšící tibetské autorky Özer. 

 

Shrnutí 

Není pochyb o tom, že docent Martin Slobodník je zralou a mezinárodně uznávanou 

vědeckou osobností a zkušeným a obětavým pedagogem, a že také jeho zásluhou obor 

sinologie na FiF UK v Bratislavě patří k respektovaným evropským pracovištím. Docenta 

Slobodníka znám řadu let z různých pracovních setkání (konference, oborové rady, jeho 

přednášky v Praze apod.) a vážím si ho jako nadaného a erudovaného badatele, který ke své 

práci přistupuje zodpovědně a s pokorou a nezištně pracuje pro svůj obor a svou univerzitu. 

Nemám nejmenší pochyby o tom, že si zaslouží, aby mu byl udělen titul profesor v oboru 

orientální jazyky a kultury. Jsem přesvědčena, že toto rozhodnutí je nejen spravedlivým 

oceněním práce docenta Martina Slobodníka, ale také bude ku prospěchu Univerzity 

Komenského a slovenské sinologie.  

Doporučuji tedy bez výhrad, aby doc. Mgr. Martin Slobodník, PhD. byl udělen vědecko-

pedagogický titul profesor v oboru orientální jazyky a kultury. 

 

 

 

 

Praha, 27.11. 2015      Prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. 

        FF UK v Praze 

        Ústav Dálného východu 

        Mezinárodní sinologické centrum 

        Ředitelka ústavu 


