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Diplomantka ve své práci zkoumá legislativní změny v problematice lidských práv v tzv. Hu 

Jintaově dekádě (2002 – 2003), neboli v období vlády tzv. čtvrté generace vůdců. Téma tedy 

představuje zhodnocení nedávno ukončené historické etapy. Stav lidských práv v ČLR a 

jejich vztah k politickému systému je pak problematikou, která je vedle hospodářství 

klíčovým okruhem určujícím vztah dnešní Číny ke světovému společenství. Z těchto dvou 

důvodů považuji téma práce za velmi důležité a žádoucí. 

Diplomantka si za výchozí kritérium zkoumání si zvolila koncepci lidských práv definovanou 

Všeobecnou deklarací lidských práv, zároveň však v empirické části práce provedla zkoumání 

pojetí lidských práv obsaženého v čínských dokumentech a zákonech vzniklých za 

stranického předsednictví Hu Jintaa. Výsledky zkoumání implikují, že reformní Čína v oblasti 

lidských práv nijak nesměřuje k akceptaci „západního“ či „univerzálního“ pojetí lidských 

práv; naopak kontinuálně a komplexně pracuje na formulaci vlastního pojetí problematiky. 

Tento vývoj lze kromě vlastních lidských práv pozorovat i v jiných tématech, například tzv. 

„asijských hodnot,“ „reformy politického systému“ nebo „socialistického právního 

systému.“ Práce Nikoly Hoškové je přínosem pro poznání těchto témat. 

Diplomantka ve své práci zkoumala velké množství pramenů, zejména vládních dokumentů a 

zákonů, demonstrovala výborné jazykové znalosti. Zkoumání provedla vyčerpávajícím a 

systematickým způsobem, a výsledky výzkumu dokázala případně interpretovat a vztáhnout 

k existující literatuře, například ke koncepci responzivního autoritářství. Vzhledem 

k množství literatury, která k tématu existuje, pracovala s adekvátním množstvím titulů. 

Závěry formulovala s přehledem. Shrnutí dění za Hu Jintaovy dekády provedla dostatečným 

způsobem. Oceňuji praktickou tabulku, kde jsou výsledky bádání přehledně graficky shrnuty.  

Práci lze vytknout několik formálních drobností. Shrnutí výsledků bádání v textu závěru by 

stálo za přehlednější podání, více v návaznosti na formulaci výzkumných otázek. Zařazení 

metodologie až po relativně dlouhém úvodu poněkud narušuje narativ vlastního textu. Dále 

jde např. o ojedinělé nepřesnosti v termínech a grafické úpravě („modrá kniha“ a kurzíva 

znaků str. 103).  

Navzdory těmto drobným výtkám považuji práci za zdařilou, doporučuji ji k obhajobě a 

k hodnocení známkou 1. 

Otázky k obecné diskuzi: 



1)  Diplomantka v textu odkazuje na text Deng Yuwena. Podrobněji charakterizujte jeho 

osobu a činnost. 

2)  Jaké pozoruje diplomantka trendy ve vývoji lidských práv a k nim vztahující se 

legislativě od nástupu Xi Jinpingovy páté generace vůdců? Jaký je postoj současné a minulé 

vlády ČR k lidskoprávní situaci v Číně? 
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