Tomáš Karásek (konzultant)

POSUDEK MAGISTERSKÉ PRÁCE
Michal Kuzmič:
Čína jako nepřítel? Reprezentace Číny v bezpečnostním diskurzu USA
Michal Kuzmič se ve své práci věnuje výsostně aktuálnímu tématu – vztahům USA a Číny,
resp. americké politice vůči této zemi. Činí tak způsobem, který zaujme suverénním
zvládnutím teoretického rámce, pečlivou metodologií a zpracováním rozsáhlého souboru
vstupních dat.
Autor se ve své studii ptá, jak je Čína reprezentována v oficiálním americkém diskurzu a
jakým politikám dává tato reprezentace vzniknout (s. 15). Jako klíč k odpovědi na tuto otázku
zvolil autor koncept ‚jinakosti‘, vychází tedy z identitárního přístupu k mezinárodním
vztahům. Na základě rozboru relevantní teoretické literatury je potom tento
poststrukturalistický koncept metodologicky rozpracován na ‚škále jinakosti‘ nepřítel-přítelpodmíněný přítel (s tím, že kategorie přítele je dále členěna na soupeře/konkurenta a
spojence). Metodologické schéma je doplněno ‚vsuvkou‘ z kodaňské školy, z níž autor
přejímá koncept bezpečnostních sektorů (práce se věnuje vojenskému, ekonomickému a
politickému); jak ale upozorňuje, se sektory pracuje - odlišně od původního vymezení
kodaňské školy – jako s „rovinami politické identity“ (s. 16). Zkoumaný dataset zahrnuje
řečové akty amerických představitelů v jednáních s čínskými partnery nebo určenými
domácímu publiku, ale vzhledem k převládající povšechnosti těchto pramenů jsou zásadní
složkou analýzy projevy nižších představitelů administrativy na specializovaných fórech
věnujících se čínské otázce.
Cenným přínosem je už historický přehled reprezentace Číny v americkém diskurzu prakticky
od počátku vzájemných kontaktů, z něhož je patrná značná volatilita a proměnlivost
amerického vnímání asijského partnera a konkurenta. Tato teze je potom jednoznačně
potvrzena z detailního rozboru reprezentace Číny v americkém diskurzu v rámci vojenského,
ekonomického a politického sektoru. Tento rozbor představuje analytické jádro práce,
opírající se o rozsáhlé množství primárních a sekundárních pramenů, jež autor umně
interpretuje v souladu se zvoleným metodologickým postupem. Není bez významu, že
použitá struktura výzkumu pokrývá prakticky všechny podstatné aspekty současných
americko-čínských vztahů (byť autor v závěru sám upozorňuje na možné rozšíření
výzkumného záběru), aniž by sklouzávala k popisnosti nebo didaktičnosti. Autorovo
nakládání se zvoleným teoretickým a metodologickým aparátem je ‚řemeslně‘ bezchybné a
výsledný text má jednoznačně profesionální kvality.
Práci nelze nic vytknout ani po formální stránce, všechny klíčové aspekty (členění textu,
argumentace, stylistika, jazyk, práce se zdroji a odkazování na ně) jsou na vysoké úrovni. Text
obsahuje všechny požadované součásti (anotaci, klíčová slova a resumé v češtině a
angličtině, původní projekt).
Shrnu-li, posuzovaná práce je vynikajícím příkladem teoreticky informované, metodologicky
zvládnuté a informačně bohatě podložené analýzy. Velmi rád ji proto doporučuji k obhajobě

a navrhuji ji hodnotit jako výbornou. Autora chci současně vybídnout k tomu, aby uvažoval o
nějaké formě publikace svých výzkumných výsledků.
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