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Janoušková, Tereza: “Kontrola porodnosti v Čínské lidové republice a její 

dopad na tradiční model čínské rodiny.” Bakalářská práce, FF UK Praha 

2015.

Oponentský posudek

Předložená bakalářská práce si vytyčila ambiciózní úkol posoudit, jak politika jednoho dítěte a další 

formy plánování porodnosti v ČLR ovlivnily převládající rodinný model a vzdálily ho tradičnímu ideálu. Je 

třeba hned na začátku říci, že takto formulovaným tématem se práce zabývá jen okrajově a její většinu 

tvoří rekapitulace „tradičního modelu rodiny“ na jedné straně a dějin kontroly porodnosti v ČLR na 

straně druhé. Nejprve se vyjádřím k tomuto reálnému obsahu textu a teprve na závěr k obsahu 

deklarovanému a způsobu, jakým se s ním autorka vypořádala.

„Tradiční model rodiny“ je prezentován převážně ve formě stereotypu z různých úvodních příruček do 

čínské společnosti a kultury. Dalším pramenem pro poznání tradičního modelu jsou v této práci 

Konfuciovy Hovory a z ne zcela pochopitelných důvodů také spekulace o uspořádání společnosti a rodiny 

v dobách Shang a Zhou, doplněné dokonce kategorickými tvrzeními o existenci matriarchátu ve starší 

době. V menší míře autorka používá specializované studie o společenských změnách za dynastie Song 

(Dieter Kuhn, Patricia Ebrey). Zcela chybí odkazy na studie o rodinném životě na konci císařství či 

v období od Májového hnutí do Kulturní revoluce, které by vzhledem k deklarovanému tématu práce 

měly být základním referenčním bodem (např. Susan Glosser, Chinese Visions of Family and State, 1915-

1953). To mě vede k závěru, že autorka zřejmě ani neprovedla úvodní systematickou rešerši relevantní 

literatury.

Přesto lze úvodní kapitolu přijmout jako relativně přijatelné vystižení obecně přijímaného stereotypu 

„tradiční čínské rodiny“. Tento model byl dle autorky z větší části rozbit již Májovým hnutím, neukazuje 

ale, jak přesně, a omezuje se na letmé zmínky o Lu Xunovi a Zhou Zuorenovi, který „nešetřil kritikou 24 

příběhů synovské oddanosti“.

Asi nejlepší části práce jsou druhá a třetí kapitola, které shrnují vývoj kontroly porodnosti v době ČLR. 

Autorka zde používá i pramen v čínštině – předmluvu k Ma Yinchuově významné práci Xin renkou lun

z 50. let, jinak vychází především z monografie Susan Greenhalgh a Edwina Wincklera a ze stručných 

studií Thomase Scharpinga. Vcelku výstižně popisuje vliv malthusiánství a jeho kritiky ze strany 

komunistické strany na obtížné prosazování kontroly porodnosti. Analyzuje také preambuli zákona o 

plánování rodiny, což je ale v podstatě zbytečné cvičení, vzhledem k tomu, že reálná podoba státního 

vynucování politiky jednoho dítěte je dána na zcela jiné úrovni. Obě kapitoly však obsahují několik velmi 

zarážejících míst. Ve druhé kapitole je neuvěřitelná rekonstrukce demografického vývoje Číny, podle níž 

se počet obyvatel zdvojnásobil za pouhých 13 let (1753 – 1766). Na straně 32 jsou uvedeny údaje ze 

sčítání lidu z roku 1953 o věkovém složení populace, které však dohromady nedosahují sta procent 

(14+59+4). Autorka také často směšuje termín produktivní a reproduktivní věk, které jsou definovány 
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zcela odlišně. V závěru 3. kapitoly uvádí autorka bez dalšího několik nepřesně přeložených hesel na 

podporu politiky jednoho dítěte a kontroly porodnosti, která „nepotřebují další komentář“ !?

Závěrečná kapitola se konečně na deseti stranách vyjadřuje k dopadům politiky jednoho dítěte na 

rodinný život. Činí tak opět převážně na základě literatury, místy ovšem naznačuje neformální průzkumy 

(str. 56: „měli jsme možnost setkat se i se situací…“). Závěry nejsou překvapivé – větší počet jedináčků a 

více dospělých kolem jednoho dítěte, posílení postavení žen jako jediných potomků, zánik širších 

příbuzenských vazeb a jasné hierarchie v rodině.

Bylo by asi lépe hovořit o dopadu kontroly porodnosti na čínskou rodinu obecně a nevnucovat srovnání 

s tradičním modelem, který již nebyl v roce 1980 příliš relevantní. To ovšem zpochybňuje potřebnost 

rozvláčného úvodu o tradičním modelu čínské rodiny.

Práce je formálně a jazykově slušně zpracovaná, její hlavní slabinou je její téma a vágní přístup k němu; 

pečlivější studium rodinných poměrů po roce 1980 je nahrazeno výklady o tradiční rodině a čínském 

populačním vývoji pochybné hodnoty. Z toho důvodu ji hodnotím jako hraniční. Znalosti a 

kontextualizace 3, myšlenková sevřenost 3-4, struktura 3, jazyk 1-2, celkový dojem 3.

Autorka by měla alespoň v diskusi popsat, jakými proměnami prošel „tradiční model“ od konce císařství,

a navrhnout také další metody, kterými by bylo možné zjistit více o současných rodinných poměrech 

v Číně (z pozice studenta na konci bakalářského cyklu). Zajímala by mě také, jestli něco ví o kontrole 

porodnosti na Taiwanu, v Hong Kongu a Jižní Koreji a tamních dopadech na rodinné modely.

V Praze dne 8.9.2015

Jiří Hudeček




