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Posudek oponenta na bakalářskou práci MUDr. Jitky Bolchové: „Diskontinuita 
urbanizačních procesů v poválečné Číně: Analýza urbanizační politiky ČLR na pozadí 
reformních změn 70. let 20. století“, IMS FSV UK, LS 2011/2012. 
 
Práce MUDr. Jitky Bolchové nazvaná „Diskontinuita urbanizačních procesů v poválečné Číně: 
Analýza urbanizační politiky ČLR na pozadí reformních změn 70. let 20. století“ představuje 
přehledovou studii vývoje urbanizačních politik ČLR. Cílem práce je identifikovat příčiny 
proměny vládní politiky – těmi jsou podle autorky decentralizace pravomocí a uvolnění a růst 
neformálního sektoru, které jsou produktem proměny priorit čínské politiky směrem 
k ekonomické prosperitě a deideologizaci politiky (s. 2). Dalším cílem práce je i odhalení 
mechanismů, prostřednictvím kterých docházelo k proměně urbanizační politiky (s. 4). 
 
V úvodu práce autorka definuje základní pojmy – urbanizaci a decentralizaci - a popisuje 
správní členění ČLR. Domnívám se, že by bylo vhodné v úvodu definovat další dva pojmy, 
s nimiž je v práci operováno a jejichž definice je zmíněna až v průběhu práce – pojem 
„neformální pracovní sektor“ a „hukou systém“. V práci také chybí definice toho, přesně 
autorka považuje za urbanizační politiku.  
 
Dle autorky existuje kauzální závislost mezi urbanizační politikou a proměnou ekonomických 
politik ČLR. Při definici své pracovní hypotézy na s. 4 píše: „Protože maoistická politika byla 
založena na upřednostnění vesnice a potlačení města, očekávám, že po nástupu reformistů 
bude sledovat významná diskontinuita, tedy přístup právě opačný. Vzhledem 
k ekononomickým prioritám zaměřeným na ekonomickou prosperitu, jež si reformní vlády 
vytyčily, očekávám, že proces urbanizace bude naopak aktivně podporován.“ I když s tímto 
tvrzením lze obecně souhlasit, domnívám se, že se autorce nedaří dostatečně tuto kauzalitu 
uspokojivě doložit – pohybuje se totiž téměř výhradně na úrovni obecných výroků. Např. na 
s.19 se píše: „A právě ekonomická prosperita, přechod k racionálnějším ekonomickým 
politikám a politická de-ideologizace byly stěžejní i pro další rozvoj urbanizace… Bylo 
zřejmé, že urbanizace potencuje (sic) ekonomickou prosperitu a tak se začala čínská vláda 
postupně zajímat o urbanizační proces a zavedla agresivní pro-urbanistické rozvojové 
politiky.“ Autorka pak uvádí, že urbanizační proces urychlila de-ideologizace politiky, 
decentralizace centrálních pravomocí, centralizace rozvoje, zemědělské reformy, uvolnění 
systému hukou a „změna ekonomických priorit se zaměřením se na ekonomickou 
prosperitu… Ekonomické reformy se promítly do urbanizačního procesu svým vlivem na 
rozvoj průmyslu a důrazem na centralizaci“. (s. 20-21). Do hlubší analýzy se již nepouští.  
Podobně je spojován nárůst urbanizace s decentralizací centrálních pravomocí (s. 25-27). 
 
Také se domnívám, že některé jevy autorka příliš zobecňuje a zjednodušuje – např. na straně 
13 píše, že „v roce 1978 se rychlost urbanizace díky ekonomickým reformám, otevření se 
západnímu světu a ekonomické prosperitě enormně zvýšila“. Všechny tyto procesy byly ale 
ve skutečnosti velmi pomalé, jak koneckonců dokazuje i obrázek č. 1 na s. 13, který ukazuje, 



že od roku 1978 do roku 1992 vzrostla míra urbanizace o 5 procent. Podobně je 
problematické označení čínské politiky za de-ideologizovanou (např. s. 19).  
 
Práce by si zasloužila stylistické úpravy a ještě jedno kontrolní čtení, vylepšit by chtěla i 
struktura práce tak, aby se v textu neobjevovaly jednovětné odstavce. Seznam literatury bych 
doporučila rozdělit na zdroje primární a sekundární (a sekundární pak na monografie a 
časopisecké studie), vhodné by bylo opřít se i o oficiální dokumenty čínské vlády (jsou-li 
dostupné).  
 
Práce je jistě zajímavým popisem vývoje urbanizace a urbanizačních trendů v ČLR. 
Domnívám se však, že autorka měla téma zúžit tak, aby mohla popisované aspekty do detailů 
vysvětlit. Předložený text jako celek nicméně vyhovuje požadavkům bakalářské práce, proto 
jej doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou velmi dobře až dobře v závislosti na 
obhajobě.  
 
 
 
 
V Praze 10. června 2012      Jana Sehnálková 


