
Anotace 

Tato disertační práce se zaměřuje na problém stability a nestability Vietnamského 

komunistického režimu a jak tomuto problému rozumět v dnešním Vietnamu. Toto téma bylo 

uchopeno skrze hnutí socialistické soutěže (Emulation Movements) ve Vietnamu – politický 

nástroj, který Vietnam převzal ze Sovětského Svazu prostřednictvím Číny ve 40. letech 20. 

století. Překvapivě, po období útlumu, byla tato hnutí v moderním, ekonomicky 

reformovaném Vietnamu znovu obnovena v 90. letech. Tato disertační práce stojí na 

předpokladu, že historická i dnešní hnutí socialistické soutěže byla možná původně vytvořena 

za účelem kontroly obyvatelstva, ale také za účelem přínosu legitimity, efektu legitimity a 

tudíž stability. Tuto druhou možnost daná práce zkoumá prostřednictvím funkcí těchto hnutí a 

ptá se, jak hnutí socialistické soutěže uspěla v legitimizování a ustabilňování Vietnamského 

komunistického režimu v historicko-komparativní perspektivě. Práce využívá dlouhé řady 

primárních zdrojů a kombinuje rámec funkcí hnutí socialistické soutěže s teoretickými 

koncepty předních autorů píšících na téma politické legitimity, Davida Beethama, Maxe 

Webera a Roberta Lamba. Tato práce došla k závěru, že hnutí socialistické soutěže skutěčně 

přispěla k vytvoření legitimity nového zakládajícího se režimu a pomohla vytvořit spojnice 

mezi importovanou komunistickou doktrínou a Vietnamským obyvatestvem, tradicemi a 

kulturou. Legitimita presidenta Ho Chi Mina, jeho charisma a efekt legitimity, to vše pomohlo 

ke stabilizaci režimu Vietnamské demokratické republiky, zejména do roku 1954. Analýza 

současných hnutí však odkryla slabiny současné Komunistické strany Vietnamu (KSV), která 

nesplňuje kritéria „legitimity” a vice a vice spoléhá na efekt legitimity a kontrolu.Čím vice 

společnost vyžaduje kvalitu života a KSV musí balancovat mezi kontrastujícími hodnotami 

komunismu a kapitalismu, mezi střetem hodnot patriotismu a závislostí na Číně, a také 

royporem mezi efektivitou trhu a neefektivitou komunistických nástrojů a institucí, více a více 

naráží na protesty a opozici. Na základě dat sesbíraných ve Vietnamu, tato disertace ukazuje 

na tyto problémy v širším kontextu moci, autority a legitimity ve Vietnamu.  
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