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Předložená práce se zaměřuje na jednu z komponent německo-čínských bilaterálních vztahů – na
státoprávní dialog. Ten se měl stát v očích německé politiky silným a účinným nástrojem na
ovlivnění Číny především v otázkách lidských práv, zrušení trestu smrti a dále pak například
vedoucí k narovnání vztahů s exilovými tibetskými představiteli. Základem tohoto dialogu se stala
smlouva podepsaná v roce 2000, nicméně spolupráce se již od samého počátku začala vyvíjet jiným
než zamýšleným směrem a posunula se spíše do rámce právní spolupráce a rozvoje právní pomoci
Číně.
Trnka předkládá velmi solidní a nadprůměrně teoretickou základnou vybavenou práci pracující s
konceptem Policy Transferu. Ve své práci nezůstává u pouhé deskripce a kvantitativní analýzy,
nýbrž se snaží o aplikaci teoretických modelů. Byť sám státoprávní dialog teoreticky ještě příliš
široce definován není, s čímž se také autor zabývá. Autor svoji práci dělí na normativní,
kvantitativní a interpretativní část. V normativní části nastiňuje samotný zrod (včetně původních
intencí německé strany) státoprávního dialogu a zabývá se teoretickými koncepcemi. V části
kvantitativní pak vyhodnocuje velké množství projektů dle jasně zdůvodněných teoretických
přístupů. V poslední, interpretativní části, se pak Trnka snaží o vysvětlení kvantifikovaných
výsledků.
Celkově tak předložená práce představuje bravurní pokus o teoretické a kvantifikační zpracování
tématu, ke kterém jak na německé, tak zvláště na čínské straně, nenalezne badatel přespříliš zdrojů.
Jediné výtky vůči zpracování je možné mít vůči zhodnocení pramenů (dat) a literatury, které je
částečně pouze výčtem a nikoliv zhodnocením. Na několika místech se také vyskytuje nevelké
množství překlepů.
S ohledem na výše zmíněné se a i přes opravdu minimální připomínky, se domnívám, že Trnka
splnil a překročil podmínky kladené na bakalářskou práci. Navrhuji ji hodnotit stupněm výborně.
Při obhajobě se navrhuji zaměřit na otázku teoretického konceptu státoprávního dialogu a na

lidsko-právní dimenzi německo-čínských vztahů (zda existuje; které instituce ji mají v gesci; je
možné vysledovat paralelní vývoj s ostatními rovinami bilaterálních vztahů – např. Se vztahy
hospodářskými)?
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