
Posudek na diplomovou práci Ivany Oklešt'kové
Současný čínský nacionali§mu§ v mezinárodních vztazích

Autorka si zvolila téma, jemuž je věnována stále větší pozornost. Nárust vlivu

Činy (Črn) na mezinárodní scéně, zejménav souvislosti s ekonomickým

rŮstem a prolomením dlouholeté diplomatické izolace, vyvolává řadu otázek a

do jisté míry vzbuzuje i obavy z jejího rostoucího vlivu. Ivana Oklešt'ková se

v diplomové práci soustředila na fenomén nacionalismu, kteý je převážně

nahlížen jako škodliý,

V úvodu práce vymezuje časový rámec práce, kterou zužu.je na období republiky

s dŮrazem na interval po roce 1989. Podařilo se jí přehledně a s nepopiratelnou

znalostí nejnovější odbomé literatury vymezitjednotlivé kategorie, s nimiž

pracuje (národ, nacionalismus). V této (II.) části práce postrádám

,,pozitivnÍ" yymezení termínu patriotismus/vlastenectví, ktery se v rétorice

ČÍnské ústřední vlády, zejména od 90. Iet20, století, objevuje velmi často, nejen

ve spojení s chanským nacionalismem, kteý je někdy označován, zejména

exiloimi komunitami menšinových čínských národností, j ako,,velkochanský

šovinismus" (šovinismus a jeho definice se v práci neobjevuje). Nacionalismus

byl jedním ze ,,tří lidor,l,ch principů", které se staly pilířem Čínské republiky

Sunjatsenovy, což by dle mého soudu mělo být v práci více zdůrazněno.

V třetí (hlavní) části práce autorka podrobně rozebírá vliv čínského

nacionalismu na meztnátodní vztahy Čln i jeho vliv na vnitrostátní politiku.

Rozpor mezi,,komunistickým intemacionalismem" a čínským (chanským)

nacionalismem bych na rozdíl od diplomatky neviděla tak vyostřený a spíše

bych se klonila k závěru, že čínské vedení vždy považovalo internacionalismus

,,za nutné zlo" a prostředek k prosazování sovětských (národních?) zájmů,

jemuž se bránilo. Mao Ce-tung neustále zdůrazňoval ,,výjimečnost" čínského

prostředí a nutnost ,,originálního" přístupu k marxismu při jeho aplikaci u Číně,

což vyplývá i zjeho postulátů a esejů. Toto tvrz ení lze podpořit nejen doplněním



Maových idejí jako jednoho z pilířů oflciální státní doktríny (ústava), ale i

následným,,socialismem s čínskými rysy".

Čtvrtá část práce nazv anáTendence čínského nacionalismu v mezinárodních

vztazíchje systematicky zpracovaná, opírá se o množství mnohdy značně si

protiřečících názorů, které se Ivaně Oklešt'kové podařilo systematicky utřídit,

cožpovažuji za velký klad její diplomové práce.

Je škoda, že autorka se při vší pečlivosti nevyvarovala někteých zbytečných

,,kosmetických přehmatů", které dle mého soudu práci poškodily, Uvítala bych,

kdYby bylo více pozornosti věnováno dopadu ,,nechanských nacionalismů" na

obraz Činy (zmiňované ,,zachování tváře") nu mezinárodní scéně, přinejmenšírn

v závěru.

Např.:

Str. 9 - pchin-jin (pinyin) není anglický přepis, ale oficiální přepis čínský

(kontinentální) a pro přepis tchajwanských jmen autorka použila starší Wade-

Gilesův (anglický přepis (Lee Teng-hui (WG); Li Denghui (PJ)); dále jsou

některé nepřesnosti v českém přepisu čínských slov, např. str. 56 ,,aj-kuo ču-

i" (dosl, milovat-stát ismus : patriotismus/vlastenectví, láska k vlasti)

str. 16 - jediný citát v anglickém jazyce, ačkoli veškeré další jsou uváděny

v českém překladu

Str. 20 - výraz kuo-t'ia (dosl. stát-rodina) znamená ,,vlast"

Str. 4l - ,,velká většina čínského území zůstávala pod sovětskou kontrolou" mi

připadá jako poněkud sporné, patrně vypadlo ,,severočínského"

Str. 53 ,,t'ing-t'ijou sien" - ,,ekonomika na prvním místě", nikoli ,,politika musí

sloužit ekonomice"

Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. Doporučuji ji

k obhajobě a hodnotím jako velmi dobrou.

Y Praze 29.8, 2006 Petra Andělová, Ph.D.


