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Filip Jirouš: „Čínská Jednotná fronta v ČR: metody, cíle a
organizační struktura“

1
Student představil strukturu, metodologii a závěry práce.
2
Vedoucí práce (dr. Hála) shrnul svůj posudek. Velmi aktuální práce.
Téma je málo zpracované, práce přínosná. Práce je základní studií,
skutečný vliv čínské komunity je záležitost složitější, hlubší
pochopení by si vyžádalo další studium. Otázka skutečného stavu a
skutečné reality – téma do budoucna.
Práce dobře zpracovaná, pouze místy spíše výčet faktů. Celkově však
kvalitní práce.
Práci doporučuje k obhajobě. Navrhuje hodnocení „výborně“.
3
Oponent (dr. Hudeček) shrnul svůj posudek. Vyzdvihl hlavní
výzkumné otázky práce. Vyslovil pochybnost o tom, zda jsou
všechny předkládané poznatky dostatečně podložené. Je dostatečně
osvětlena skutečná povaha některých spolků?
Práce nedostatečně např. zodpovídá: Jak konkrétně fungují
organizace jako "převodní páky"? Jak si konkrétní protagonisté
budují svoje kontakty?
Výhrady k přílišné stručnosti některých pasáží: Chybí interpretace
některých aktivit. Některé organizace vznikají jako zástěrka pro
specifickou turistiku, toto nedostatečně pojednáno.
Česko-čínská komora zmíněna pouze okrajově.
Jakou roli má jednotná fronta k Číňanům žijících v ČR? Jaké jsou
informační a personální kapacity jednotné fronty? Práce s prameny
povrchní. Chybí analýza konkrétních pramenů nad rámec obsahu.
Navrhuje hodnocení „velmi dobře“ až „dobře“.
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Student reagoval na posudky:
Jaké prameny vytěžit, abychom mohli skutečně problém hlouběji
porozumět? Existující práce k dané tématice jsou spíše dílčí studie.
Nezabývají se většinou politickými aspekty. Jiné prameny (zejména
v ČLR) nedostupné. Proto zvolil popis „umělého“ obrazu aktivit
jednotné fronty vytvářeného samotnými aktéry. Tento přístup měl
být v práci více zdůrazněn.
Vyzdvihl důležitost některých protagonistů jako reprezentantů
organizací jednotné fronty.
Česko-čínská komora – chybí doklady o kontaktech či interakci s
jednotnou frontou. Z hlediska práce okrajová záležitost, proto se
tímto podrobněji nezabýval.
Doplňující otázky:
dr. Hudeček: Chybí pokus získávat informace formou interview
konkrétních osob, případně prostřednictvím chatovacích platforem.
dr. Hála: Jak se dostat pod povrch? Patrně prostřednictvím hlubší
případové studie.
dr. Hála: Poukazuje na komplexitu celého systému (rozsáhlý
byrokratický aparát). Proto aktivity čínské komunity v zahraničí mají
reálný vliv. Do budoucna se nabízí možnost srovnání podobností
mezi fungováním současné čínské jednotné fronty a národní fronty v
socialistickém Československu. Proto práce přínosná.
prof. Lomová: Žádá o specifikaci (shrnutí) důležitosti role
zkoumaných organizací a dopad jejich aktivit. Konkrétní dopady?
Student uspokojivě zodpověděl položené doplňující otázky.

5
Komise se shodla na hodnocení „velmi dobře“.
Zapsal: Dušan Andrš

Klasifikace obhajoby: velmi dobře (2)
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