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 Petr Šrámek si v posuzované diplomové práci dal za cíl analyzovat střet mezi tzv. 
washingtonským a pekingským konsensem a ověřit pravdivost často uváděné hypotézy, že 
pekingský konsensus ve světě postupně převládá (s. 6). Jedná se o nelehký úkol – v prvé řadě 
je totiž nutné jasně vymezit, co pro účely této práce autor přesně rozumí pod názvem 
„washingtonský konsensus“ a „pekingský konsensus“ a následně rovněž stanovit metodu, na 
jejímž základě bude úspěšnost obou modelů v praxi posuzována.  
 V úvodu práce autor představuje své výzkumné otázky a cíle práce, seznamuje čtenáře 
s její strukturou a nejdůležitějšími body, a rovněž hodnotí zdroje, z nichž při svém výzkumu 
vycházel. Tato část textu je zpracována pečlivě, rozbor pramenů a literatury splňuje všechny 
náležitosti. Jediné, co zde snad postrádám, je jednoznačné stanovení autorovy vlastní 
hypotézy. V textu totiž uvádí, jak již bylo zmíněno, že cílem jeho práce je ověřit pravdivost 
často citovaného a široce rozšířeného tvrzení o vzájemném střetu obou konceptů a o postupné 
dominanci pekingského konsensu, aniž by ovšem uvedl, jaká je jeho vlastní vstupní hypotéza 
(či zda s tímto ověřovaným tvrzením souhlasí či nikoli).   

 Práce se nachází tematicky a metodologicky spíše v oblasti mezinárodní politické 
ekonomie, s přesahy do politologie, klasické ekonomie a částečně i do historie. Kolega 
Šrámek rozdělil svou studii do dvou hlavních částí – v první kapitole pomocí diskurzivní 
analýzy představuje pojmy washingtonský a pekingský konsensus a snaží se dospět k ucelené 
komplexní definici těchto dvou pojmů. To je pochopitelně náročnější u pekingského 
konsensu, který není tak snadno uchopitelný a kvantifikovatelný jako konsensus 
washingtonský. Autor se nicméně s tímto problémem vypořádává konfrontací prvotního užití 
tohoto termínu Joshuou Cooperem Ramem v roce 2004 s teoriemi a kritikou Rameho 
konceptu dalšími odborníky v následujících letech, aby nakonec formuloval vlastní představu 
pekingského konsensu (s. 34–35). Tuto vlastní konceptualizaci, založenou na rozsáhlém 
výzkumu a komparaci různých názorů a přístupů předních odborníků na danou problematiku, 
považuji za velice přínosnou.   

Důležitý je i vztah mezi oběma myšlenkovými východisky a jejich případná blízkost či 
dokonce provázanost. Zajímavá je nepochybně úvaha Dustina R. Turina, který v této 
souvislosti uvádí, že pekingský konsensus vznikl de facto jako vymezení se vůči 
washingtonskému konsensu a proto tyto dva koncepty mají jen málo společného (s. 30). 
Existuje však i pojetí, podle nějž oba koncepty sdílejí celou řadu společných principů, i když 
v konkrétních aspektech (např. v míře flexibility a pragmatičnosti – s. 31) se výrazně liší. 
Tyto různé přístupy jsou pak v práci ilustrovány konkrétními příklady oblastí, kde se oba 
konsensy vzájemně doplňují či naopak střetávají (inovace, sociální koheze, dlouhodobá 
udržitelnost), přičemž kolega Šrámek své argumenty podkládá relevantními empirickými 
údaji (s. 41–48). V závěru této kapitoly autor uvádí, že má blíže k názoru, že pekingský 
konsensus, i přes provedenou konceptualizaci, zůstává v řadě ohledů těžko uchopitelný a jeho 
hlavní charakteristikou je to, že představuje „antitezi“ washingtonského konsensu (s. 48).   



 Druhá část práce je pak věnována zodpovězení otázky, zda se rozvojové země 
přiklánějí ve své ekonomické politice spíše k washingtonskému či naopak k pekingskému 
konsensu (či přesněji zda se od washingtonského konsensu odklánějí a přiklánějí se k jeho 
„antitezi“ – s. 49). Autor zde provádí sofistikovanou analýzu na základě dostupných 
kvantitativních údajů v řadě určených oblastí (fiskální politika, daňové reformy, liberalizace 
v oblasti obchodní politiky, privatizace atp.) Tato analýza přináší zajímavý výsledek – 
rozvojové země sice zpravidla nepřijímají washingtonský konsensus jako celek, ale zároveň 
jej ani zcela neopouštějí (s. 93), přičemž ty země, které se washingtonským konsensem neřídí 
v současnosti, se jím pravděpodobně neřídily nikdy. Autor rovněž vyvrací domněnku, že 
aplikace pekingského konsensu kráčí nutně ruku v ruce s odmítnutím demokratizace a 
s posilováním autoritativních režimů (byť k tomuto jevu v některých případech dochází). 
Konečně prezentuje i tvrzení, že samotná Čína, původce pekingského konsensu, ve své 
ekonomické a zahraniční (rozvojové) politice aplikuje „washingtonský konsensus s čínskými 
rysy“, což je důvod jejího rychlého ekonomického růstu v posledních letech (s. 94). S těmito 
závěry se v principu ztotožňuji a domnívám se, že „střet“ mezi oběma konsensy probíhá často 
spíše v ideologické či diskursivní rovině, zatímco v rovině aplikace konkrétních 
ekonomických politik dochází ke kombinaci prvků obou konsensů.    
 Práci považuji za zdařilý pokus analyzovat dva poněkud obtížně uchopitelné koncepty 
a změřit jejich praktický dopad na světovou ekonomickou situaci se zvláštním přihlédnutím 
k rozvojovým zemím. Autorovi se daří prokázat, že není možné vnímat tuto problematiku 
černobíle a že je naopak třeba ji posuzovat na základě skutečných, měřitelných ukazatelů, 
nikoli pouze ideologicky podbarvených stanovisek či oficiálních prohlášení. Jak již zmiňují 
výše, oceňuji i jeho vlastní přínos ke konceptualizaci a definici obou konceptů (zejména 
pekingského konsensu), založený na rozsáhlém a podrobném výzkumu a metodologicky a 
teoreticky velice dobře ukotvený. V neposlední řadě je třeba zmínit i úsilí vložené do sběru a 
utřídění empirických dat, které u některých rozvojových zemí nejsou vždy snadno dostupné. 
 Z hlediska formálního práce v zásadě splňuje všechny náležitosti. Vzhledem ke své 
obsáhlosti a k množství tabulek a grafů může být pro čtenáře, který se v problematice 
podrobně neorientuje, poněkud nepřehledná, to se však nedá označit za její nedostatek. Po 
stránce jazykové je rovněž na slušné úrovni, i když se občas vyskytují drobné chyby/překlepy 
či ne úplně vhodně zvolené stylistické obraty/neúplné věty („Sping“ s velkým S na s. 10; 
„utterly free market economy“ na s. 29; „nations natural environment“ na s. 45; „has been 
rather rising“ na s. 80; „These four events might have triggered a the .“ na s. 81; 
„undestand“ na s. 94; atd.). Autor rovněž občas nedodržuje časovou souslednost (např. s. 20 – 
„the rationale... was that the market failures will never...“; s. 73 – „a country fulfills... if the 
index grew or remained“). V přehledu zdrojů a sekundární literatury na konci textu bych asi 
zvolil jiné názvy než „non-periodicals“ a „periodicals“, tyto kategorie by navíc měly být dle 
mého názoru podrobněji rozčleněny (monografie/sborníky, kapitoly v 
monografiích/sbornících, články v odborných časopisech, články v denním tisku a 
populárních časopisech, internetové zdroje atd.). 
 Závěrem konstatuji, že doporučuji práci Petra Šrámka k obhajobě s hodnocením 
výborně. Zároveň bych chtěl podotknout, že pokud to bude možné, bylo by vhodné uvažovat 
o její publikaci.    
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