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Posudek vedoucího práce 

 Tereza Janoušková se ve své práci snaží zhodnotit, jaký vliv mělo zavedení kontroly 

porodnosti v Čínské lidové republice na fungování tradičního modelu rodiny v Číně. Práci 

strukturovala do čtyř kapitol. První se zabývá fungováním rodiny v předcísařské a císařské 

Číně a v republikánském období (do 1949), druhá se zabývá vývojem kontroly porodnosti 

v období 1949-1976, další stejným fenoménem od roku 1976 do současnosti a v poslední 

kapitole autorka provádí porovnání tradičního modelu čínské rodiny s rodinou v současnosti. 

 Práce má podle mého názoru několik zásadních koncepčních nedostatků. První vidím 

v tom, že autorka prezentuje „tradiční“ model rodiny vs. „současný“ model rodiny. Podle 

mého názoru však tato dichotomie není na místě, neboť vztah mezi tradicí a modernitou je 

velmi komplexní problém, který už několik generací prochází zevrubným zkoumáním jak 

v čínském intelektuálním prostředí, tak ze strany zahraničních sinologů. Stejně tak není na 

místě považovat přes 3000 let čínské historie do roku 1949 za jedno období, během něhož 

existoval jediný model fungování rodiny. Autorka při tomto zkoumání navíc bere za pramen 

klasické čínské spisy, které jsou však zcela nevhodným zdrojem pro poznání fungování 

rodiny na reálné úrovni. Stejně nevhodně v části týkající se období ČLR vychází z platné 

legislativy, která ovšem reálný dopad čínské kontroly porodnosti na čínskou společnost nijak 

nedoráží. Tento dopad, který by měl být hlavní náplní práce, tvoří pouze její zanedbatelnou 

část, a autorka jej navíc prezentuje na základě nedostatečného množství relevantních pramenů 

a literatury místy hodně zjednodušující formou, kterou nedokládá pramenným výzkumem. 

Sama navíc konstatuje, že zhodnotit reálný dopad kontroly porodnosti na čínskou společnost 

nesnadné, protože za plánování porodnosti jsou zodpovědné vlády na místní úrovni (45). I 

samotné shrnutí normativní úrovně je provedeno zkratkovitě a z práce tak vůbec není jasné, 

kolik dětí a za jakých podmínek mohou tedy občané ČLR podle zákona nebo místních 

předpisů vlastně mít. Práce nereflektuje ani probíhající přehodnocení politiky plánovaného 



rodičovství ze strany státních orgánů. Je také zřejmé, že autorka obtížně rozlišuje mezi 

historickými prameny a literaturou. 

 Navzdory těmto výhradám se však domnívám, že práce splňuje požadavky kladené na 

bakalářskou práci – autorka formulovala otázku a určitým způsobem na ni odpověděla za 

použití pramenů a literatury, byť na mnoha místech nezvolila vhodný přístup. Za klad práce 

považuji i skutečnost, že práce vychází z populačních teorií, zejména z Ma Yinchuovy nové 

populační teorie, kterou shrnuje na základě čínské publikace. Práce je také napsána obstojným 

jazykovým stylem a má odpovídající formální podobu. 

 Bodové ohodnocení: Znalosti a kontextualizace – 3. Relevance – 2. Práce s prameny – 

3. Struktura a formální náležitosti – 3. Jazyková úroveň – 1. 

Celkově práci bakalářskou práci Terezy Janouškové doporučuji k obhajobě a 

navrhuji hodnotit stupněm dobrý. 

 

Jako doplňující otázky k diskuzi při obhajobě navrhuji následující okruhy: 

1) Jaké skupiny obyvatelstva mohou mít v ČLR více než jedno dítě? 

2) Jaký je poslední vývoj v politice plánovaného rodičovství? 
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