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Bakalářská práce Mgr. Barbory Platzerové si vytyčila cíl nastínit vývoj čínského 
manželského práva během prvních třiceti let existence Čínské lidové republiky (1949 – 1980). 
Tento vývoj diplomantka v práci ilustruje rozborem dvou nedůležitějších norem, Zákona o 
manželství z roku 1950 a Zákona o manželství z roku 1980. Diplomantka se v práci také 
mimo jiné zabývá problémem existence, nebo naopak absence, vlády práva v soudobé ČLR. 
Jedná se o témata velmi důležitá pro pochopení reality soudobé Číny i celkového směřování 
státního aparátu ČLR. Proto je zpracování bakalářské práce na toto téma již samo o sobě 
přínosem pro studium moderní Číny. Diplomantka rovněž při psaní své bakalářské práce 
zužitkovala svoje znalosti z oboru práva, v němž již v minulosti dosáhla titulu magistr.

Diplomantka v úvodu své práce stručně nastiňuje situaci v oblasti manželského práva, 
která panovala těsně před vznikem ČLR. Dále podrobně vykládá obě právní normy, provádí 
jejich komparaci se západními právními mechanismy a instituty i popisuje vývoje 
v problematice rodinného práva. Na jedné straně shledává kontinuitu mezi některými principy 
čínského rodinného práva (např. monogamní charakter, povinnost úřední registrace 
manželství a rozvodu atd.), na straně druhé však konstatuje, že Zákon o manželství z roku 
1980 odráží změny v politickém systému ČLR za prvních třicet let její existence. Tohoto 
závěru dosahuje diplomantka proporčně vyváženým způsobem za použití značného množství 
primárních pramenů i sekundární literatury. V práci se objevuje velké množství termínů 
v čínštině, které jsou (v případě existence vhodného ekvivalentu) i přeloženy do češtiny. Práce 
dále obsahuje podrobnou bibliografii, překlad nejdůležitějších čínských pojmů do češtiny a 
angličtiny, i texty obou zkoumaných zákonů v originále.

Bakalářské práci Mgr. Barbory Platzerové by se dala vytknout lehká absence 
konkrétnějšího objasnění dějinného kontextu v Číně v době vzniku obou zákonů. Některé 
pojmy užívané v textu rovněž nejsou dostatečně vysvětleny, např. Nová demokracie. 
Výsledky výzkumu by též v Závěru bakalářské práce mohly být prezentovány podrobněji. 
Vzhledem k prokázaným znalostem diplomantky i k již tak velkému rozsahu práce (téměř 110
stran) jde však o nedostatky drobné.

Celkově bakalářská práce Mgr. Barbory Platzerové splňuje cíle, které si sama určuje a 
zároveň výrazně převyšuje obecné požadavky kladené na bakalářskou práci. Z těchto důvodů 
ji doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou 1.
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