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Na nadprůměrném počtu stránek se Jakub Čejchan zaměřil na akademicky 

doposud málo zpracované a již v současné době extrémně zajímavé téma, totiž 

na volby lokálních autorit v autoritářském čínském zřízení, tedy na fenomén tzv. 

demokratických enkláv v autoritářských režimech.  S ohledem na fakt, že Jakub 

Čejchan není sinolog a v  Číně nepobýval, je práce postavena především na 

relevantních dostupných anglických zdrojích a výzkumech. Současně světová 

politologie nabízí omezený – byť velmi kvalitní – soubor teoretických prací o 

volbách v autoritářských zřízeních, které by mohly sloužit jako vodítko pro 

kontextualizaci tohoto fenoménu v Číně. Práce tak primárně analyzuje čínské 

vesnické volby především z hlediska jejich dosavadního průběhu a významu, 

který mají v čínském politickém systému, a nikoli ve snaze o obecnější zasazení 

daného jevu do teorií nedemokratických režimů či demokratických tranzic. 

Obojí je zcela oprávněné a už na úvod je nutno uznat, že Jakub Čejchan 

zpracoval relevantní soubor literatury, na jehož základě vypracoval pro náš 

kontext zajímavou analýzu zkoumané demokratické či „demokratické“ enklávy, 

která je důležitá i pro české chápání čínské politiky, často extrémně zkreslené 

dominantními mantrami místního veřejného diskurzu: antikomunismem (je 

Čína stále ještě primárně komunistickým režimem?) a teorií totalitarismu (bez 

komentáře). 



Jakub Čejchan jasně ukazuje jednoznačnou regionalizaci čínského politického 

systému a jeho segmentaci: v různých oblastech mají vesnické volby jiný 

význam, jsou jinak soutěživé a ustavené lokální autority mají jinou reálnou moc. 

Jak autor uvádí, mocenské centrum často není schopno jejich průběh ovlivnit, 

přičemž tato absence vlivu neznamená větší otevřenost či soutěživost, často 

spíše naopak. Autor uvádí řadu údajů a svá tvrzení má buď podložena, nebo 

explicitně uvádí jejich spekulativnější charakter.  

Po celkovém rozboru zkoumané otázky se Jakub Čejchan věnuje důkladné 

analýze voleb ve vesnici Wu-kchan, ve které došlo ke vzpouře místních obyvatel 

proti lokálním autoritám, jež nebyly voleny, ale jmenovány a propojily se 

s developerskými zájmy do prodeje obecní půdy. Protestující uspěli a zvolili své 

zástupce, rekrutující se především z vůdců vzpoury. Ostatně, Čína není jedinou 

oblastí světa, ve které by k takové vzpouře mělo dojít. 

Práce Jakuba Čejchana je zajímavým textem, který si v českém prostředí 

zaslouží větší pozornost, než jaká se obvykle věnuje diplomovým pracím. 

Navrhuji k obhajobě se známkou výborně. 
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