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 Markéta Michaláková se ve své bakalářské práci zabývá postojem konzervativního 

křídla ve vedení Komunistické strany Číny k protestnímu hnutí na náměstí Tiananmen na jaře 

roku 1989. Tyto protesty a zejména jejich krvavé potlačení čínským komunistickým režimem 

v červnu 1989 jsou dodnes živým traumatem v liberálně smýšlející části čínské společnosti a 

zároveň zlomem v dějinách reformní Číny. Čínský režim díky tiananmenskému masakru získal 

značně negativní mezinárodně-politickou image, kterou se snaží napravovat dodnes. Masakrem 

byla též v Číně utnuta společenská debata na téma politické reformy a demokratizace, a 

skončilo tak politicko-společenské tání 80. let, která lze zpětně vnímat jako jedno 

z nejliberálnějších období v dějinách ČLR. Uvolněnost tohoto období vyniká i v kontrastu 

s dnešním vývojem v Číně pod vedením generálního tajemníka Xi Jinpinga, který posiluje 

autoritářské směřování KS i ČLR. Pochopení myšlení konzervativní části KS v roce 1989 je 

proto důležité pro porozumění fungování dnešní KS, která je navzdory nárůstu počtu 

politických aktérů i nadále nejvýznamnějším tvůrcem politiky v ČLR. Z tohoto důvodu 

považuji téma práce kol. Michalákové za relevantní. 

Kladně hodnotím na její práci precizní nastudování hlavního pramene, jímž je čínská 

verze knihy v angličtině známé jako The Tiananmen Papers (ed. Andrew Nathan, Perry Link, 

Orville Schell), která sestává ze souboru dokumentů uniklých z nejvyšších pater KS Číny. M. 

Michaláková pracovala s rozsáhlou čínskou verzí vydanou pod názvem Zhongguo liusi 

zhenxiang 中國六四真相 (Pravdivý příběh čínského 4. června). Pracuje i s několika dalšími 

prameny. Při jejich zpracování se adekvátně věnuje hlavnímu tématu práce, tedy sleduje postoje 

a chování individuálních aktérů uvnitř vedení KS, postoj konzervativní části KS, rozdíly 

v názorech konzervativního a reformního křídla a snahy o interpretaci protestního hnutí jako 

spiknutí zahraničních nepřátelských sil. Vhodně a za použití dostatečného množství literatury 

je pojednán i historický kontext sledovaných událostí. Kladně hodnotím i snahu autorky zasadit 

sinologický přístup do politologického teoretického rámce. Praktická je i příloha s krátkými 

medailonky hlavních aktérů událostí. 

 Za přínosné a dostatečně obhájené považuji závěry práce, tedy argumentace a výrazivo 

politických aktérů, doložení snahy konzervativního křídla svést „nepokoje“ na tzv. protičínské 

síly (obvyklá strategie autoritářských a totalitních režimů zhusta užívaná KS Číny i dnes), míra 

informovanosti nejvyššího čínského vedení, popis fungování skupiny tzv. mocných mezi 

mocnými (tedy jakéhosi jádra tzv. „stařešinů“), popis nástupu Jiang Zemina k moci (relevantní 

téma vzhledem k předpokladu zasvěcenců do problematiky elitní čínské politiky, že Jiang si 

udržuje silný politický vliv i dnes), proces odstranění ikonické postavy liberálního křídla KS 

Zhao Ziyanga, atd. Celkem autorka předkládá 11 dílčích závěrů. 



 Práce obsahuje některé technické nedostatky. V některých případech jde o 

terminologické nepřesnosti či chybějící nebo nedokonalé překlady jednotlivých slov, například 

v překladu výrazu „domácích buržoazních živlů“ chybí slovo „liberálních“ (31), výraz 党组 je 

vhodnější překládat jako „stranická buňka“ (31), v překladu výrazu „buržoazně liberální 

živly“ chybí slovo „extremistické“ (36), obrat „máte posvátné poslání“ by bylo správnější 

přeložit minulým časem jako „chopili jste se…“ (48), citace je nepřesně uvedena (51), termín 

„ostatní národy“ je nepochybně anglismus, který správně česky zní „ostatní státy“ (61), termíny 

„aktivista“ a „krach“ nejsou vhodně zvoleny (63) atd. Relevantních termínů v čínštině by mohlo 

být v některých pasážích uvedeno v českém překladu i méně, aniž by to narušilo argumentaci; 

v tomto ohledu autorka činí více, než je nutné, což jí však přičítám k dobru. Na některých 

místech se objevují morfologické nepřesnosti, které vznikly pravděpodobně při 

přeformulovávání jednotlivých verzí textu, například „v telefonické rozhovoru“ (28), „toto 

studentského hnutí“ (30), „tohoto studentské hnutí“ (30), nebo „vržení“ socialismu (72). 

Bibliografie obsahuje několik nepřesností. Mimo tyto drobné nedostatky je však práce vesměs 

psána plynulým a přesným jazykem, přesně jsou provedeny i překlady z čínštiny. Dále je 

například škoda, že autorka neuvádí, které čtyři instituce „pro mladé sociální“ (správněji 

nejspíše „badatele ve společenských oborech“) vědce jsou v pramenu míněny (43), nebo že 

nevysvětluje, proč by zvýšen počet členů Stálého výboru politbyra z pěti na šest (50). 

 V bodovém vyčíslení hodnotím práci takto: Znalosti a kontextualizace – 1. Relevance – 

1. Práce s prameny – 1. Struktura a formální náležitosti – 1/2. Jazyková úroveň – 1/2. 

 Celkově bakalářskou práci Markéty Michalákové doporučuji k obhajobě a v závislosti 

na jejím průběhu se přikláním k hodnocení výborný.  

 

 K diskuzi při obhajobě navrhuji následující otázky: 

1)  Existuje v dějinách ČLR precedens pro zavedení stanného práva v Pekingu v roce 1989? 

2)  Jak se měnil počet členů Stálého výboru politbyra KS Číny v reformním období a proč? 
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