Posudek oponenta na diplomovou práci Jakuba Čejchana Fenomén tzv. vesnických voleb
v Číně – krok k demokratizaci?
Kolega Čejchan již svou volbou tématu učinil něco, co bychom mohli označit poněkud
tradicionalisticky jako odolání pokušení. Namísto plejády módních témat spojených s Čínou
si vybral zdánlivou Popelku vesnických voleb. Ač toto téma představovalo oblíbenou otázku
západních sinologů devadesátých let (což autorovi umožňuje pracovat se značným množstvím
odborné literatury), povrchnější autor by je jistě rád vyměnil za stou a první analýzu čínské
komunistické strany či čínského ekonomického nebo vojenského vzestupu.
Autor nejprve analyzuje čínský venkov (jeho analýze by prospěla větší koncentrace na
klíčový proces, který se jej poslední dvě dekády týká – migrace do měst, která je patrně vůbec
největším podobným procesem v lidských dějinách) a zasazuje své téma do kontextu dějin
správy čínského venkova v éře od roku 1949. Následně autor prezentuje to, co bychom mohli
označit za politický mikrosystém čínské vesnice – vztah mezi sněmy vesnických zástupců,
vesnickým výborem a místními buňkami Komunistické strany Číny. Přehlednosti, snad až
přílišné, zde autor dosahuje odrážkovou strukturou velkých částí textu a graficky odlišenou
citací zákonných norem – text se díky tomu jistě stane přístupnějším, zároveň ale tato
struktura textu nedává příliš prostor pro hlubší úvahu či analýzu.
Ta ovšem přijde na řadu v dalších kapitolách. Autor zde s využitím devíti vesměs rozsáhlých
terénních výzkumů zkouší ověřovat domněnku, která je pro západní autory kruciálním
důvodem zájmu o vesnickou samosprávu v Číně – může představovat demokratický moment
v čínské politice? Dochází k málo útěšlivému závěru: „Jsme svědky do jisté míry tajného
hlasování za plentou, veřejného sčítání hlasů i často vyrovnaných soubojů o post
starostů. Na druhou stranu pozorujeme, že vesnické volby nemají přílišnou schopnost
cokoliv na venkově změnit.“ (s. 79) Namísto toho, aby se s tímto závěrem zcela spokojil,
konfrontuje jej nicméně s inspirativní případovou studií mediálně široce diskutované kauzy
vesnice Wu-kchan na jihu Číny, kde došlo k rozsáhlým protestům proti zabírání půdy. Zde
autor sleduje, jak místní volby pomohly pacifikovat konfliktní situaci. V závěru práce tak
propojuje téma místní samosprávy s tématem sociálního protestu, který je nicméně vzhledem
k povaze práce pojednán poněkud zkratkovitě a na základě ne zcela reliabilních zdrojů (při vší
úctě k časopisu The Atlantic).
Práce má jasnou strukturu a přehledně zodpovídá otázky, které se vytýčila. Autor pracuje
s dostatečným množstvím odborné literatury. Ve svém textu prokazuje, že je schopen se
vypořádat i s velmi nesnadným tématem.
V textu ruší občanské kolokvialismy („hlavní spor se netočil kolem…“ – s. 29). Fotografie
jsou poněkud netypicky pro diplomovou práci uvedeny nikoli v příloze, ale v textu práce, což
je poněkud rušivé.
Jako celek práce splňuje nároky, kladené na tento typ prací. Navrhuji ji hodnotit známkou
velmi dobře.
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