
Posudek oponenta na práci Pavly Cvachovcové „Měkká moc“ v boji o hegemonii: Případ Číny 

Kolegyně Cvachovcová si zvolila téma, které je zároveň velmi aktuální a zároveň (vzhledem k tomu, 

jak jej zarámovala) i teoreticky nosné. 

Práce se opírá o znalost dosti širokého spektra teoretické literatury a schopnost její tvořivé recepce. 

Neomezuje se jen na klíčového autora pojmu „soft power“ Josepha Nye, ale zakotvuje jej do širších 

diskusí o povaze moci v mezinárodních vztazích, její obtížné vykazatelnosti (a tím spíše měřitelnosti). 

Zajímavým způsobem autorka zapojuje do debaty Organského teorii mocenského přechodu. 

Přesvědčivý je autorčin kritický poukaz k zajetí velké části teorií mezinárodních vztahů v mentalitě 

více či méně kvalitní historické analogie, jak ukazuje na aplikaci koncept „revizionistická mocnost“ na 

Čínu, které vede k přenosu charakteristik meziválečného Německa na současnou Čínu (s. 46).  

Otázka, kterou práce vyvolává, souvisí s autorčinou konceptuální výbavou i tematickou materií: 

Neopomíjí autorčin typ aplikace kritický moment konceptu soft power a nevnímá čínskou měkkou 

moc v důsledku toho poněkud nekriticky? Symptomatická je míra, s jakou autorka používá slova 

mírumilovně, v některých případech evidentně jako špatně zvolený ekvivalent anglického slova 

peaceful, i to, že právě jako „mírumilovný vzestup Číny“ pojmenuje současnou čínskou strategii, která 

je podle ní typickým příkladem win-win game. „Měkká moc“, tedy uplatňování moci prostřednictvím 

kultury, znamená přece často také, abychom použili módní a ošklivé slovo, weaponizaci této kultury, 

její manipulaci a podřízení politickým zřetelům. Tak bylo uplatnění kulturní soft power USA v době 

studené války spojené s angažováním amerických tajných služeb i do takových aktivit, jako vydání 

Pasternakova Doktora Živaga nebo vydávání exilových protikomunistických časopisů. Autorka sice 

tyto rysy „měkké moci“ v obecné poloze zmíní, ale až poměrně pozdě (těsně před závěrem v diskusi 

na s. 57) a stručně, způsobem, který trochu navozuje dojem, že tento problém s americkou měkkou 

mocí je až po invazi do Iráku a barevných revolucích.  

V případě Číny existuje celá řada debat o politizaci či strategickém využití i zdánlivě nepolitických 

iniciativ. Autorka sleduje jednotlivé nástroje měkké moci jako akademickou výměnu, ekonomické 

investice či darování pand do zoologických zahrad. Dost soustavně ale opomíjí prvky manipulace a 

specifického druhu asertivity, s nimiž je čínská „měkká moc“ spojena. V práci tak nezazní např. 

kritické hlasy o tom, jak se Čína snaží zneužít některých forem akademické spolupráce ke kontrole 

akademické produkce o některých citlivých čínských tématech. Není diskutován ani fakt, že 

poskytování pand do zoologických zahrad působil třeba v českém kontextu jako spíše zastírací 

manévr mnohem sofistikovanější vlivové kampaně a nátlakových snah. Prostor se nedostane ani 

k debatě (v českém kontextu velmi aktuální), zda ekonomická diplomacie Číny není provázena 

masivní korupcí místních představitelů a v posledku nepředstavuje spíš systematickou kriminální 

penetraci daných států než to, co si lze představit pod i relativně cynickými západními standardy této 

disciplíny (to je částečně vysvětlitelné tím, že autorka sporně, leč pochopitelně nechápe ekonomiku 

jako sféru klasické soft power).  

Je rovněž otázka, zda důraz na poněkud selektivní analýzu čínské měkké moci nevede 

k problematickým charakteristikám čínské zahraniční politiky jako celku. Můžeme mluvit o 

„mírumilovném vzestupu“ v kontextu některých provokací ve vztahu k Tchaj-wanu či Japonsku? 

Autorka v textu má poměrně krátkou (dvě stránky a něco) kapitolu, která se snaží zachytit hlavní rysy 

celkové čínské zahraniční politiky, a v ní i odstavec, kde popisuje čínský vztah ke Tchaj-wanu a to, jak 

se „čínští představitelé zavázali… že zamezí Taiwanu dosažení nezávislosti za jakoukoli cenu“ (s. 53), 



tento fragment ale zůstává v textu osamocen a autorka z něj nečiní žádné analytické závěry. Celkově 

je navíc akcentován pohled na dynamiku vztahů mezi Čínou a USA, ale už nikoli percepce regionálních 

konkurentů Číny, z nichž zejména v případě Ruska a Japonska (o Taiwanu tedy nemluvě) vidíme, že 

vzestup Číny spíše nepokládají za „mírumilovný“.  

Jazyková stránka práce je zvládnutá, trochu ji hyzdí občasné používání klišé jako „intervence 

nepřinesly vysněné ovoce“ (s. 18) či „zlí jazykové utichli“ (s. 19). V závěru (s. 58) pak autorka 

v některých momentech užívá formulace, které se hodí spíš do hodnocení její práce než do práce 

samotné – je sice pravda, že power transition theory práce představila „velmi komplexním 

způsobem“, konstatovat to v závěru práce ale hraničí se samochválou, naopak pokud si autorka 

myslí, že Organského koncept uvedla příliš „obšírně“, mohla snad svou prezentaci zkrátit místo toho, 

aby ji takto pojmenovala v závěru.  

Celkově je práce kolegyně Cvachovcové velmi zdařilá a jen nerad jí vzhledem k výše uvedeným 

nedostatkům navrhuji hodnotit známkou velmi dobře, protože schopnost práce s teorií je na úrovni 

bakalářské práce nadprůměrná a předurčovala by ji k hodnocení nejvyššímu.  
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