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Hrubá,	Alena:	Tři	soutěsky:	Oficiální	čínský	pohled	a	jeho	problémy.

Bakalářská	práce,	Ústav	Dálného	východu	FF	UK,	Praha	2013.

Oponentní	posudek

Tato práce se zabývá zajímavým tématem proměn společenského vnímání přehrady Tři soutěsky 

v Číně a v „mezinárodním společenství“. Autorka využívá především elektronických databází článků 

agentury Xinhua a archivů amerických a britských deníků (New York Times, Washington Post, 

Guardian). Práce přináší dílčí zajímavé poznatky a je psaná vcelku čtivým jazykem, ale trpí řadou 

problémů, spadajících do následujících kategorií:

Pojetí: Jádrem práce je analýza souboru článků oficiální čínské zpravodajské agentury Xinhua a jejich 

rétorických postupů. Autorka se ale nevěnuje zásadní otázce, o čem a jak tyto články a jejich

struktura vlastně vypovídají. Směšuje agenturní zprávy, komentáře, reportáže a přetištěné projevy 

konkrétních osob do jediné nerozlišené kategorie. Čtenář se tedy kromě toho, že existují různé 

názory na přehradu a že se zřejmě nějak vyvíjí, nedozví nic o zastáncích těchto názorů nebo zájmech, 

které je vedou. Stejný nedostatek kontextu je patrný i ve stručnější části věnované zahraničním 

pohledům – kromě zmínky, že „notnou část“ článků v Guardianu napsal John Gittings, je s těmito 

texty zacházeno téměř jako s anonymními politickými rezolucemi. Tomu odpovídají i neudržitelné 

názvy hlavních kapitol „Postoj pevninské Číny“ a „Zahraniční úhel pohledu“, zplošťující komplexní 

problém do dichotomie zhong – wai.

S touto hlavní výhradou souvisí i druhý problém: jelikož všechny texty splývají do nerozlišeného 

„materiálu“, nelze v nich najít zásadní opěrné body pro popis vývoje – ať už názorů na Tři soutěsky, 

nebo projektu samotného. V autorčině pojetí tyto články jen odrážejí dynamiku, která probíhá někde 

jinde, zcela mimo záběr této práce. Jde zejména o zásadní přiznání expertního panelu v roce 2007 a 

pak i čínské vlády v roce 2011, že přehrada Tři soutěsky negativně ovlivňuje hydrogeologickou 

stabilitu okolí přehrady i dolního povodí Dlouhé řeky. Tyto události měly být zasazeny do určitého 

chronologického rámce a pojednány samy o sobě před analýzou s nimi souvisejících textů.

Práce s literaturou: Autorka dobře zvládla napsat úvodní kapitolu o čínském ekonomickém rozvoji a 

historii budování energetických a protipovodňových vodních děl na základě souhrnných prací, ale 

naprosto selhala v zasazení vlastní práce do kontextu bádání o Třech soutěskách, čínské ekologii a 

energetice, ale také metodice diskurzivní analýzy novinových článků. Práce visí v informačním i 

metodickém vzduchoprázdnu, vyplněném jen četnými odkazy na knihy Dai Qing o Dlouhé řece, které 

sice autorka řadí v seznamu mezi prameny, ale v textu hojně využívá, jako kdyby to byly spolehlivé 

odborné studie (podobně se opírá o populární knihu britského novináře Simona Winchestera). 

Výhrady mám i ke způsobu odkazů na články plnou bibliografickou citací, zatímco na knihy stylem 

autor, rok vydání. Podporuje to výše zmíněný dojem, že články nejsou dílem konkrétních lidí.

Vlastní analýza a překlady: Studovaný materiál je popisován velmi povrchně, většinou překladem 

názvu a citátem jediné věty, občas s téměř doslovným „shrnutím“ (např. str. 22: „Jako vůbec 

nejdůležitější funkce projektu je pak uvedena protipovodňová kontrola [sic]: ‚Nejdůležitější funkcí 
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projektu Tři soutěsky je protipovodňová kontrola.‘“). Kvalita překladů je průměrná, zejména tam, kde 

je cílem zprostředkovat metaforiku a expresivní vyjádření by bylo třeba více pečlivosti (např. str. 23: 

„musí mít hráz ocelovou kvalitu“ by bylo lépe přeložit jako „musí být hráz jako z ocele“, na str. 35 

popis dokončení projektu 5. května 2006 je příliš prozaický atd.).

Kromě těchto zásadních výhrad, které se projevují v celé práci, je text poznamenán také nemalým 

množstvím vadných překladů nebo dokonce přepisů čínštiny (např. str. 36: 总的来说，三峡工程还

是好的 jako „Ve zkratce, projekt Tři soutěsky lze ještě považovat za úspěšný“, tamtéž: Sanxia 

gongcheng jiujing wei yimin dailai zeyang de meihao xin shenhua), ale i angličtiny (str. 39: 

Questioning three Gorges Dam – Diskuze ohledně Tří soutěsek, str. 45: Corruption brings far [fear] for 

safety of China’s Three Gorges dam), a formulačními neobratnostmi hraničícími někdy až s nechtěnou 

komikou (za všechny str. 13: „Podle informací WCD lidé stavěli přehrady už od nepaměti.“). Stručně 

řečeno, práce je zjevně poznamenána spěchem a nedostatkem pečlivosti.

Přesto podle mého názoru předložený text splňuje základní požadavky na bakalářskou práci a je 

možné ho obhájit. Autorka by měla více pohovořit o žánrech studovaných textů a očekáváních, která 

takové žánrové zařazení vzbuzuje. Mohla by také propojit své téma s politickými dějinami ČLR 

posledních dvaceti let a zamyslet se nad tím, proč i v Číně došlo k posunu názoru na Tři soutěsky.

V Praze dne 9.9.2013

Mgr.Ing. Jiří Hudeček, Ph.D.




