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Otázka čínského mocenského vzestupu v posledních desetiletích a reakce Spojených států 
jakožto dosavadního hegemona světového systému na tento vzestup je vysoce aktuálním a 
zajímavým tématem. Jan Hornát se své bakalářské práci věnuje konkrétně americkému 
konceptu „zodpovědného podílníka“, který by měl dle USA definovat a utvářet roli ČLR v 
rámci mezinárodního uspořádání, čínské recepci tohoto konceptu a jeho praktické aplikaci a 
dopadům v různých oblastech mezinárodních vztahů. Jedná se o téma, které dosud není 
v české odborné literatuře šíře zpracováno, třebaže si vzhledem ke své důležitosti nepochybně 
zasluhuje naši pozornost.  
 Hned na úvod je nutno podotknout, že se jedná o nesmírně zdařilý, nadprůměrný text, 
který výrazně překračuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Autor při jeho zpracování  
využil velké množství primárních pramenů a sekundárních zdrojů, zejména od amerických, 
ale i od čínských autorů (jak lze zjistit již pouhým nahlédnutím do seznamu literatury na 
konci práce). Takto nashromážděné informace a interpretace dosavadního vývoje, které jsou 
samy o sobě zajímavé a přínosné, však pouze nepřebírá a nekompiluje, ale doplňuje je i 
vlastní analýzou a vhledem do problematiky.  
 Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. V první autor definuje koncept 
„zodpovědného podílníka“ a zasazuje jej do širšího kontextu americko-čínských vztahů a 
amerického vnímání ČLR a jejího vzestupu. Následuje část věnovaná čínským 
zahraničněpolitickým konceptům (jako je například koncept „mírového vzestupu“ či 
„harmonického světa“) a jejich kompatibilitě s americkou představou čínské mocenské role. 
Ve třetí kapitole autor zkoumá, jakou reakci vyvolal koncept „zodpovědného podílníka“ ve 
Spojených státech a v Číně. Přesvědčivě zde dokládá, že přes určité výhrady na čínské i 
americké straně se tato vize stala obecně přijímanou součástí zahraničněpolitického diskurzu 
v obou zemích, byť se její interpretace mohou odlišovat (a také se dost často odlišují). Čtvrtá 
kapitola se zabývá aplikací konceptu „zodpovědného podílníka“ v praxi a ukazuje, jaké jsou 
jeho reálné limity a jak se do jeho implementace promítají partikulární zájmy ČLR, ale i 
Spojených států. Na tuto kapitolu pak navazuje případová mikrostudie věnována 
šestistranným rozhovorům (Six-Party Talks), které bývají často prezentovány jako 
nejúspěšnější příklad aplikace konceptu a angažování ČLR při řešení problémů 
mezinárodního systému obecně. Členění práce je naprosto logické, jednotlivé kapitoly jsou 
strukturovány přehledně a text jako celek působí uceleným, fundovaným dojmem.   
 Je nutno podotknout, že koncept „zodpovědného podílníka“ je stále relativně nový a je 
tudíž obtížné odhadnout, jaký bude jeho další vliv na americko-čínské vztahy a na budoucí 
roli Číny v mezinárodním systému, tj. zda se bude jednat o úspěšný či neúspěšný počin (jak 
správně autor uvádí v úvodu své práce). I některé již zmiňované konkrétní příklady aplikace 
konceptu, zejména šestistranné rozhovory, a jejich úspěšnost z amerického pohledu, mohou 
být různými badateli a odborníky interpretovány značně odlišně, což si uvědomuje i autor, 
který tyto odlišné interpretace do své práce zahrnuje. I při těchto omezeních se ale autorovi 



daří věcnou, logickou argumentací přesvědčivě doložit tezi svojí práce, tedy, že ČLR koncept 
„zodpovědného podílníka“ přijímá pragmaticky a uplatňuje jej zejména tehdy, kdy se shoduje 
s jejími vlastními národními zájmy. Je samozřejmě otázkou, zda tento stav přetrvá i do 
budoucna, nicméně v současné době je autorův závěr věrným odrazem reality americko-
čínských vztahů. 
 Z hlediska jazykového je práce nadprůměrná, gramatické chyby či stylistické 
neobratnosti se v ní prakticky vůbec nevyskytují. Poznámkový aparát je zpracován velice 
konsistentně a pečlivě. Práce disponuje všemi náležitostmi, které jsou od ní vyžadovány, a 
z formálního hlediska tedy rovněž odpovídá stanoveným požadavkům. 
 Na závěr posudku bych rád znovu zdůraznil, že práce Jana Hornáta je dle mého názoru 
velice zdařilým autorským počinem, který je nejen z hlediska FSV, ale i českého odborného 
prostředí obecně vítaným příspěvkem k hlubšímu a lepšímu uchopení zkoumaného tématu. 
Na omezeném rozsahu bakalářské práce provádí autor zevrubnou analýzu geneze, aplikace a 
dosavadních praktických dopadů konceptu „zodpovědného podílníka“ s možným výhledem 
do budoucích let. Ve světle těchto skutečností navrhuji práci k obhajobě s hodnocením 
výborně. Zároveň si dovoluji komisi požádat, aby zvážila navržení udělení pochvaly děkana 
UK FSV za vynikající bakalářskou práci.  
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