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Ačkoliv bakalářská práce nese titul odkazující prvotně na jazykovědné, jmenovitě 
terminografické zaměření, je celou svou koncepcí poznamenána rozdvojeností mezi oblast 
mezinárodních vztahů a oblast jejich pojmosloví. Nejasné vymezení a prolínání obou 
předmětů zájmu, jakkoli souvisejících, vedlo na omezeném prostoru bakalářské práce 
k většímu zploštění, než by došlo v případě jednoznačnějšího a soustředějšího odborného 
zaměření. Jazykovědná složka práce se omezuje prakticky na uvedení příslušných jazykových 
jednotek spontánně vyhodnocených jako terminologie ve znacích, přepisu a překladu - který 
lze považovat za jeden z největších přínosů práce a nejvíce tvůrčí i prakticky funkční složku 
práce. Politologický, do něhožje terminologie zasazena, tvoří naprostou většinu práce. Je 
pojat jako nástin postavený na druhotné literatuře k tématu v rozsahu odpovídajícím 
bakalářské práci a zpracován na příslušné úrovni, ačkoliv přirozeně nebylo možno se vyhnout 
určité schematičnosti. Jako stručný přehled poslouží. 

Čínské termíny, jež mají být středobodem práce, jsou uváděny živelně, bez většího náznaku 
terminografické metodologie či alespoň soustavné klasifikace pojmů na okruhy a třídy, 
přičemž tyto nemusely být nutně založené na úzce teoreticky lingvistických hlediscích. Autor, 
jak předeslal, termíny ze svých pramenů shromáždil, o řádnou deskripci však jde stěží, 
nechceme-li za ni považovat glosování významu jednotlivých výrazů. Základem pro 
posloupnost jejich zařazení do práce je narativ stručného přehledu dějin ČLR v politologické 
a mezinárodněvztahové perspektivě a podobně chronologicky řazené koncepty domácí i 
zahraniční politiky. Nerozlišenost souboru výrazů a jeho vysoká míra různorodosti je patrná 
zejména v přiloženém slovníku, kde se vedle sebe nacházejí skutečně specifické termíny 
zahraničněpolitických koncepcí ČLR vedle zcela obecných pojmů, jako je např. kapitalismus 
či třída, nebo dokoce předseda Máo Zédong. Připojené komentáře přitom kolísají ve své 
funkčnosti podle povahy příslušného termínu - zatímco u zvláštních konceptů mají své 
odůvodnění a napomáhají aspoň základní orientaci, u obecných slov zmíněného druhu se 
jedná vpravdě o nadbytečnost a komentář se stává spíš problematickým pro svoji krajní 
slovníkovou schematičnost - jednořádková definice kapitalizmu či socializmu není příliš 
užitečná, zvlášť pak v kontextu práce a s ohledem na předpokládaného čtenáře. To, že si je 
autor této skutečnosti v zásadě vědom, tento nedostatek nikterak nevyvažuje. Co se týče 
formální stránky, v práci jazykovědného zaměření a nota bene ve slovníku považuji 
nepřítomnost tónových značek za ne-li zcela nepřípustnou, pak alespoň za velice spornou. 

Přes veškeré nedostatky koncepční a metodologické autor v práci prokázal orientaci 
v problematice mezinárodních vztahů na příslušné úrovni a schopnost čerpat z čínských 
pramenů. Jak už bylo zmíněno, k hlavním přednostem patří slovníček pojmů (odhlédneme-li 
odjeho pojetí a organizace), kde autor úspěšně věnoval značnou péči českým překladovým 
ekvivalentům. Práce také může plnit funkci praktického uvedení do daného pojmosloví pro 



začínající zájemce o tuto problematiku, ale i obecně pro studenty sinologie, kteří by rádi 
zdokonalili svou schopnost četby čínského tisku či oficiálních textů. 

Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem navrhuji hodnocení bakalářské práce známkou 
dobře. 

Mgr. Lukáš Zádrapa 

V Novém Městě nad Metují, 15. června 2009 


