
Tomáš Zuklín: Sjednocování Číny ve filmové tvorbě 

(posudek oponentky bakalářské práce) 

 

Na úvod svého posudku považuji za nutné zdůraznit, že jsem se nepodílela jako konzultantka na 

vzniku této práce. V tomto smyslu je zavádějící poděkování, které mi autor práce n začátku adresuje. 

„Cenné připomínky“, které zde má na mysli, je podrobná kritika první verze této práce formulovaná 

v rámci oponentury; tehdy práce nebyla obhájena. 

Práce je výrazně přepracovaná a doznala změnu k lepšímu. Autor především opustil paralely mezi 

zobrazováním starověkého sjednocení země a vítězství KS Číny v občanské válce a soustředil se 

výhradně na filmové zpracování moderních dějin.  

Práce je logicky uspořádaná a její celková výstavba je vyvážená. Oceňuji metodologické ukotvení 

práce přehledně zpracované v 1. kapitole. Další úvodní kapitoly věnované dějinám Číny a dějinám 

čínského filmu by si zasloužily podrobnější zmínku a politických kampaních, které vytvářely (a 

v transformované podobě stále ještě vytvářejí) základní rámec pro šíření oficiální ideologie. (Pro 

význam filmu v čínské propagandě, který autor náležitě zdůrazňuje, je příznačné, že první taková 

kampaň po vzniku ČLR se týkala filmu, a to Příběhu Wu Xuna.)  

Vlastní rozbory filmů z hlediska strategií legitimace moci je minimalistický a zasloužil by si rozvedení, 

zejména opět vevázání do širšího rámce dobové ideologie a posunů v ní. Oceňuji nicméně zdařilé 

řešení celkové výstavby práce, kdy autor uvádí obsahy filmů v příloze a netříští vlastní výklad 

převypravováním jejich obsahu.  

Vedle absence vazby na dobové politické a ideologické kampaně je nedostatkem práce vytržení 

otázky legitimace moci i z dalších historických souvislostí. Nejde o to, že izolace jednoho aspektu by 

nebyla možná, avšak nepřesné či neobratné formulace budí dojem, jako by v čínské ideologii a 

politice po r. 1949 nešlo o nic jiného. To se nejnápadněji projevuje ve zdůvodnění role a možností 

personální legitimace v 50. letech a po r. 1978 pouhým odchodem první generace revolučních vůdců 

ze světa (s. 29). Je zde zcela pominuta zkušenost role kultu osobnosti za Kulturní revoluce a důsledky, 

které z něho plynou pro nové pojetí oficiální ideologie a propagandy (ale i politického systému, 

projevující se v důrazu na kolektivní vedení KS Číny). 

Výhradu mám také k tomu, že autor podle názvu pojednává téma „sjednocení“, materiál, který 

zpracovává, však podle běžných kritérií užívaných v Číně představuje téma „vítězství v občanské 

válce“. Bylo by na místě na tuto skutečnost upozornit a zdůvodnit vlastní klasifikaci.  

Nepřesnost, případně neobratnost formulací je obecně slabinou celé práce. Autor zjevně umí psát, 

jak dokládají některé pasáže, jindy však zabředá do matoucích, či nedostatečně promyšlených a příliš 

jednostranných tvrzení (začátek kapitoly 2.2.1 je obtížně srozumitelný, jindy formulace typu „Číňané 

jsou přesvědčeni“ atd..). Jako formulační nedostatek se projevuje také příliš časté užívání poměrně 

rozsáhlých citací přeložených ze sekundární literatury. Místy se vkrádají anglismy (KS Číny nepořádá 

„kongresy“, ale „sjezdy“! atd.), některé překlady z čínštiny nejsou dostatečně promyšlené („Hvězdná 

filmová společnost“). Opakující se protiklad „komunisté“ a „Kuomintang“ není úplně šťastný, neboť 

vytváří dojem, že zde proti sobě stojí jednotlivci – členové KS a politická strana KMT. Obávám se, že 



nedostatky tohoto typu jsou dány ve velké míře spěchem, v němž asi byla práce dokončována. Spěch 

se projevuje i v nedbalé redakci textu, včetně pravopisných chyb (adjektivum kuomintangský zásadně 

s velkým písmenem! Kulturní revoluce střídavě s malým a velkým písmenem. Zápisy názvů čínskými 

znaky jsou neúplné, u některých názvů institucí a pojmů chybí čínský originál atd.). 

Celkové hodnocení: práce je dobře metodologicky ukotvená, zpracovává prameny v adekvátním 

rozsahu, autor se ve svém úzce vymezeném tématu dobře orientuje a píše se zjevným zaujetím. 

Oceňuji také bohatou a adekvátní bibliografii. Jako největší obsahový nedostatek vidím izolaci tématu 

mimo kontext politických kampaní s nimiž je téma legitimace moci a propagandy bytostně svázáno, a 

dále příliš mnoho nepřesností a drobných chyb z nedbalosti. Na základě toho sice práci doporučuji 

k obhajobě, nemohu však navrhnout lepší známku než „dobře“. 
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