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Posudek vedoucího práce 

 

Jan Matoušek se ve své bakalářské práci rozhodl prozkoumat velmi důležité a aktuální 

téma současné situace na čínském venkově. Jako pramen svého bádání si vybral velmi rozsáhlý 

pramen v čínštině, knihu Průzkum situace čínských rolníků (Zhongguo nongmin diaocha, 2004), 

jejímiž autory jsou Chen Guidi a Wu Chuntao a který je dílem reportážní literatury (či literární 

reportáže, tzv. baogao wenxue) podávajícím detailní popis situace na venkově provincie Anhui 

v 90. letech 20. století. Tento pramen autor zpracoval způsobem u bakalářské práce 

nadstandardním co do rozsahu i hloubky nastudování. Mimo to pracoval i s překladem několika 

kapitol vydaným v angličtině pod titulem Will the Boat Sink the Water? (2006). Pramennou 

základnu práce a její využití považuji za největší klad této bakalářské práce. Dále její autor 

čerpal i z rozsáhlého množství sekundární literatury, zejména pro ilustraci vývoje v 1. dekádě 

21. století. Práce naplňuje vytyčený cíl – ilustrovat dopady ekonomických reforem na soudobý 

čínský venkov. 

Za další klad práce považuji snahu autora o tvorbu české terminologie pro značně 

specifické čínské reálie dosud v českém prostředí neznámé, zejména různé poplatky, daně a 

komplexní společenské jevy (např. pět fondů a tři rezervy, s. 28, příspěvky a poplatky, s. 29, 

tzv. svévolná trojice, s. 30 apod.) 

 Autor práce se též podle mého názoru zdařile vyrovnal s disparátností pramenů pro 

časové období v práci pojednávané. Rozbor dění v 90. letech na základě primárního pramene 

v čínštině plynule doprovodil popisem situace v první dekádě 21. století a skončil nejnovějším 

vývojem za vlády současné páté generace čínského vedení, jmenovitě pojednáním zemědělské 

problematiky v komuniké 3. pléna 18. Ústředního výboru KS Číny z roku 2013. Poznatky 

autorova primárního výzkumu jsou tak vhodným způsobem kontextualizovány sekundární 

literaturou, a tvoří plynulý celek podávající řadu cenných informací o vývoji na čínském 

venkově. Autorem zvolené téma rozhodně zasluhuje další studium v podobně magisterského 

programu, nebo zpřístupnění širšímu okruhu zájemců formou souhrnného článku. 

 Práce je logicky členěna a neobsahuje formální nedostatky. Jazyková stránka práce až 

na drobné výjimky odpovídá požadavkům na odborný text, bibliografická norma je aplikována 



konzistentně. Celkově jde o originální práci na komplexní téma zpracovanou na základě 

precizního nastudování relativně obtížného pramene. 

 Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou výborný. 
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