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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Autor se ve své velmi zdařilé práci věnuje několika otázkám souvisejícím s možnou demokratizací Čínské lidové 
republiky a s vnímáním tohoto procesu ze strany západních zemí, zejména USA. V teoretické rovině ukazuje, 
proč by „demokratická“ Čína měla pro Západ představovat menší hrozbu než „autoritářská“ Čína. Fundovaně 
zkoumá koncept liberální demokracie a jeho limity s ohledem na jeho aplikovatelnost na Čínu a další asijské 
země, čínskou politickou kulturu a její hlavní názorová východiska a zásady (konfuciánství a další myšlenkové 
směry), a konečně možné scénáře průběhu „demokratizace“ Číny a modely politického zřízení, které by díky této 
„demokratizaci“ mohly vzniknout. Pracuje s hypotézou, že v Číně by se mohla konstituovat „demokracie“ zcela 
jiného druhu než je západní liberální model, čímž by bylo značně ztíženo uznání Číny jako demokratické ze 
strany USA a ostatních demokratických zemí a předpoklad zlepšení vztahů by tak nemusel být naplněn.  
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Práce patří k nejlepším svého druhu, které jsem měl možnost v poslední době vést. Autor si stanovil velice 
náročný úkol, který vyžadoval shromáždění rozsáhlého korpusu informací z primárních a zejména sekundárních 
zdrojů, nastavení vhodného teoreticko-metodologického ukotvení, konfrontaci děl západních a východních 
myslitelů a jejich představ o ideálním politickém zřízení, a vlastní hluboký vhled do problematiky. Všech těchto 
partikulárních úkol se autor zhostil na výbornou – s prameny a literaturou pracuje citlivě, práce má logickou 
strukturu, metodologie je propracována nadstandardně, závěry jsou logicky vyargumentovány. Pokud někde 
s autorovými názory plně nesouhlasím (například v pohledu na mocenské aspirace Číny do budoucích let), jedná 
se čistě o záležitost interpretační, kde si rozhodně nepřisvojuji právo tvrdit, že můj pohled je ten správný.  
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
Práce je psána velmi kvalitní angličtinou, která se blíží úrovni rodilého mluvčího. Rozsáhlý poznámkový aparát 
je zpracován jednotně, nevykazuje žádné nedostatky, stejně jako seznam literatury na konci práce. Snad jedinou 
drobnou výhradu bych měl k tomu, že některé položky z rubriky „speeches and policy papers“ by dle mého 
názoru měly být zařazeny spíše do rubriky „primary sources“, ale to je poznámka skutečně okrajová. Práce 
obsahuje všechny vyžadované náležitosti a splňuje i podmínky kladené na rozsah.  
  
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
Jak již bylo zmíněno výše, považuji tuto diplomovou práci za vysoce nadprůměrnou, a to nejen v českém 
akademickém prostředí. Její silnou stránkou je autorova orientace v problematice, široká heuristická základna, 
propracovanost metodologie a přesvědčivost závěrů, k nimž dochází. Slabé stránky práce nemá.  
  
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
1. Aktuálně proběhlo setkání amerického prezidenta Baracka Obamy a čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, 
kterou pozorovatelé označili za konstruktivní, dokonce za počátek „nové éry“ ve vztazích mezi oběma zeměmi. 
Je tomu tak? Může skutečně dojít k nějakému zásadnějšímu posunu, a to i s ohledem na demokratizaci Číny?   
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
Práci doporučuji bez výhrad k obhajobě s hodnocením výborně. Dále si v tomto případě dovoluji doporučit 
komisi navržení udělení pochvaly děkana za vynikající diplomovou práci.  
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