
Posudek vedoucího diplomové práce 

Název práce: Development and Changes of the Communist 

Party of Vietnam 

Autor práce: Lada Homutová 

Autor posudku: Radek Buben 

 

Anglicky napsaná diplomová práce Lady Homutové je kombinací výborných 

teoretických znalostí problematiky frakcí v politických stranách v autoritářských 

režimech „asijského typu“ a orientace ve vietnamské problematice, podpořené 

ovládnutím vietnamštiny a studijním pobytem ve zmíněné zemi. 

Práce je logicky a promyšleně strukturována: autorka nejprve nabízí důkladný 

rozbor celkového politického systému Vietnamu. V teoreticky dobře zakotvené 

kapitole, vymezuje Lada Homutová vietnamský režim jako „měkké 

autoritářství“ (soft-authoritarianism), ve kterém strana není jediným 

relevantním politickým hráčem. Jak autorka ukazuje, v mnoha ohledech její 

dřívější funkce převzal stát, mající určitou autonomii. 

 Užitečný a pro srovnávací studia zajímavý je pak její popis formálního 

fungování stranické a státní organizace v zemi. Z celé této vydatné analýzy 

považuji za nejzajímavější fakt, že řada diskuzí o vztahu mezi institucemi a o 

podobě politického systému, vedených v rámci politické elity, se odehrává 

veřejně.  

Poté již autorka rozebírá samotný problém frakcí, přičemž dochází k závěru, že 

dosavadní zkoumání se až příliš koncentruje na centrální úroveň a mělo by být 

přeneseno i na úroveň lokální. Především díky důkladné práci s  konceptem 



frakcí Daniela Nathana se autorce podařilo ukázat zdánlivě paradoxní celkově 

„stabilní“ vietnamskou situaci: na jedné straně politický ne-pohyb a korupce, na 

straně druhé řada ideologicky nevyhraněných frakcí, neredukovatelných na 

klasická schémata konzervativců a reformistů. Toto vše, dle autorky, ústí 

v osobitý mix nestability a frakčních válek, které však – zatím – neohrožují 

stabilitu systému.  

Po jazykové stránce je práce slušná, byť angličtina nese – patrně nevyhnutelně 

– zjevné stránky české stylistiky a stavby vět. Přesto je třeba fakt, že autorka 

psala ve světovém jazyce, výrazně ocenit. Ne zcela vhodným je resumé obsahu 

jednotlivých kapitol a stručných závěrů z nich, zařazené do závěru celé práce. 

Pokud v práci něco takového má být tak jednak v úvodu, a jednak na závěr 

oněch kapitol. Tato výtka je však zcela dílčí a nijak se neovlivňuje vynikající 

úroveň práce.   

Práce je vynikající a doporučuji k obhajobě jako výbornou. 

Radek Buben 


