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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Práce Petra Kocourka si klade za cíl “na základě analýzy aktivit Chinese Benevolent Association              

(CBA) ve Vancouveru prokázat, že tato organizace sehrála hlavní roli o při budování celistvého              

obrazu čínské komunity ve Vancouveru a díky pozici oficiálního zástupce čínské komunity            

dokázala sjednotit čínskou čtvrť a zároveň ji částečně ochránit před tvrdým restriktivním            

útlakem ze strany státu a většinové společnosti. (...) Role CBA pak bude hodnocena na základě               

přijatých či nepřijatých opatřeních (sic) ze strany kanadských vlád” (s. 2) 

 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a metodologické            

ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Petr Kocourek si jako téma své bakalářské práce vybral velmi zajímavé téma. Otázka čínského              

přistěhovalectví do Kanady nebyla v České republice zatím zpracována, pozornost byla           

věnována spíše čínskému přistěhovalectví do Spojených států, a to jak v akademické literatuře,             

tak i v beletrii. Ocenit lze především autorovu snahu o využití primárních zdrojů - ve své práci                 

používá např. anglický překlad dobových novin The Chinese Times vydávaných čínskou           

komunitou ve Vancouveru. Je možná škoda, že se o tento primární zdroj neopírá více, protože               

některá tvrzení by bylo vhodné doplnit např. citací z tehdejšího tisku. Práce je ze své podstaty                

historického charakteru - autor jako klíčový teoretický koncept označuje nativismus, který bych            

osobně označila spíš za ideologii. V samotné práci pak nativismus nijak řádně nedefinuje -              

kromě definice z Cambridge Dictionary, chybí zasazení do kontextu, ačkoliv k tématu nativismu             

bylo publikováno obrovské množství prací. Nativismus byl na vzestupu na konci 19. a počátku              

20. století jako reakce na masovou migraci do Severní Ameriky a Číňané se pravidelně stávali               

terčem útoků nejen kvůli svému odlišnému vzhledu, ale také kvůli jiným kulturním a             

společenským zvyklostem. Vzhledem k tomu, že emigrace z Číny byla ilegální (a také vzhledem k               

postavení žen v čínské společnosti), za lepším živobytím odcházeli především muži, kteří            

tvořili většinu čínské migrace do Severní Ameriky. Právě to bylo často trnem v oku migrantům z                

evropských zemí, kteří přicházeli s celými rodinami s cílem se v Severní Americe usadit - a z                 



tohoto pocitu odlišnošnosti vznikaly kulturní střety, které např. v USA vedly dokonce k založení              

politické strany. 

Práce má celkem logickou strukturu, je rozdělena do šesti kapitol. Po úvodu následuje druhá              

kapitola, kde autor zkoumá počátky přistěhovalectví Číňanů do Kanady, faktory, které           

přistěhovaleckou vlnu z Číny způsobily, a především reakci bílé kanadské společnosti na            

přítomnost kulturně odlišné menšiny. Ve třetí kapitole autor popisuje vznik čínských čtvrtí a             

věnuje se problémům, kterým musely segregované čínské komunity čelit a které byly jedním z              

důvodů, proč vznikaly organizace typu Chinese Benevolent Association. Ve čtvrté kapitole se            

pak autor pokouší o vytvoření typologie vznikajících čínských organizací, ale ve skutečnosti            

popisuje jen některé z organizací, jež vznikly před založením CBA. Poslední pátá kapitola je pak               

věnována samotné CBA, její historii a oblastem, v kterých se angažovala. Autor poukazuje na to,               

že CBA byla vlastně servisní organizací pro čínskou komunitu, ale ačkoliv se snažila o zavedení               

určitých standardů pořádku a organizace, nijak zvlášť se nepokoušela o její otevření majoritní             

společnosti (s. 18).  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická              
úprava, formální náležitosti práce apod.): 
Práce je poměrně čtivá, byla by ale vhodná editorská korektura, aby se eliminovaly chyby v               

překladu (opakovaně se třeba objevuje termín “provinciální vláda” na místo “provinční vláda”),            

v textu je hodně překlepů, autor nerespektuje ani pravidla interpunkce. Některé odstavce by si              

zasloužily rozdělit, protože autor uprostřed přechází k novému tématu (např. s. 17). Rušivě             

působí zcela samostatně stojící věty vedlejší - např. na s. 12 věta “Což dokazují i některé                

projevy politiků Britské Kolumbie.” či na s. 10 “S příslibem toho, že tuto oblast zkultivují.”.               

Autor má tendenci se v textu se opakovat - např. na s. 9 a na s. 18 zmiňuje stejný rozhovor a                     

tvrzení, že Číňané neprojevovali zájem zapojovat se do většinové bílé společnosti. Práce je             

poměrně krátká - obsahuje jen 22 stran textu.  

  

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, originalita              
myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Práce je věnována nesmírně zajímavému tématu, ale je škoda, že Petr Kocourek nevyužil jeho              

plného potenciálu. Ve své analýze mohl jít více do hloubky, mohl práci doplnit o více citací z                 

dobového textu či např. o mapy pro lepší orientaci. Práce editora by jistě eliminovala jazykové               

a slohové prohřešky.  

Z autorova textu vyplývá, že CBA byla zcela samostatnou organizací. Kanadská CBA ale byla              

součástí širší sítě čínských organizací, které se snažily o podporu, ale zároveň i ochranu              

čínských imigrantů. Tento kontext v práci bohužel chybí. Je také škoda, že autor nekontrastoval              

CBA s dalšími organizacemi, které působily např. v Kalifornii. Bylo by jistě zajímavé vidět, zdali               



mezi čínskou komunitou v Kanadě a čínskou komunitou v USA byly nějaké rozdíly, protože              

organizace mezi sebou spolupracovaly a komunikovaly.  

Domnívám se také, že by stálo krátce vysvětlit změny, ke kterým došlo v roce 1911 - autor                 

popisuje návštěvu Sunjatsena (Sun I-siena), hovoří o vládnoucím režimu a jednou zmíní            

revoluci roku 1911, ale čtenář neznalý kontextu se v této pasáži spíše ztratí.  

Cíl práce autor víceméně splňuje, nedostává se však příliš k hodnocení CBA na základě              

přijatých či nepřijatých opatření ze strany kanadské vlády.  

 
 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

● Došlo k nárůstu přistěhovalectví Číňanů do Kanady po zavedení Zákona o zákazu            

přistěhovalectví Číňanů (Chinese Exclusion Act) v USA v roce 1882? 

● Jakou roli v protičínských náladách sehrály odborové organizace? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
(A-F): 

Práce Petra Kocourka splňuje nároky kladené na bakalářské práce, a proto jako finální známku              

navrhuji C.  

 

 

 

Datum: 26. května 2020 Podpis: Jana Sehnálková 

 
Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu nebo 
přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 
 
 
 


