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Předložený text propojuje obecnější téma čínsko-afrických vztahů v posledních letech a speciální
případ pokusu soukromé čínské společnosti CEFC proniknout pomocí korupce do ropného průmyslu
v Čadu a Ugandě. Jedná se o solidní kompilaci zdrojů z uplynulého desetiletí, která může být užitečná
pro rychlou orientaci v obou tématech, nepřináší však výrazný vlastní pohled, otázku nebo detailní
analýzu některého aspektu.
Část zabývající se čínsko-africkými vztahy se soustředí na otázku jejich nerovnoprávnosti a
nevýhodnosti pro africké země, zdůrazňuje politické a ekonomické výhody, které z nich Čína čerpá.
V souvislosti s druhou částí práce by ale bylo zajímavé podívat se blíže mimo vztahů na nejvyšší
úrovni a státních projektů na to, jak čínsko-africké vztahy probíhají mezi soukromými osobami a
organizacemi (minjian); i o těchto aspektech existuje poměrně bohatá literatura (např. zvláštní číslo
Asian Ethnicity 1/2019 redigované Obertem Hodzim, nebo kniha Hung Wingloka The Travails of
Chinese Business in Present-Day Uganda, Lambert Academic Publishing 2014). Stejně jako při
rozvíjení vztahů mezi ČR a Čínou, i rozvoj čínsko-afrických vtahů poskytuje především vítané
příležitosti k obohacení pro osoby z diaspory nebo podnikavé místní obchodníky, kteří disponují
sociálním kapitálem a sníženou identifikací s národními zájmy dané země.
Druhá část shrnuje případ Patricka Hoa a pozadí vzestupu a pádu konglomerátu CEFC; bohužel méně
prostoru věnuje dobře zdokumentovaným, pro téma relevantním a nikoli široce známým detailům
Hoových aktivit v Africe a více společnosti CEFC, o jejímž pozadí se stále s jistotou ví velmi málo a
dostalo se jí již zejména v ČR značné publicity. Jak již bylo výše řečeno, takto koncipovaná práce
nevyústila v žádný výrazný posun v chápání tématu nad rámec kompilace poměrně dobře známých
informací.
Vzhledem k celkově kvalitnímu zpracování navrhuji hodnocení velmi dobře. V diskusi prosím o
rozvedení problematiky čínské diaspory v Africe a jejího podílu na čínsko-afrických vztazích.
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