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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):
Autor se zaměřil na velmi aktuální a proto dosud málo probádané téma – novou fázi aktivní čínské politiky vůči
zemím střední Evropy ve formátu 16+1. Zasazuje téma do kontextu čínské zahraniční politiky, zejména do její
regionální dimenze. Pro účely analýzy definuje Střední Evropu úzce - jako skupinu tzv. Visegrádských zemí; na
tomto vzorku zemí pak ukazuje, jakou dynamikou vztahy s Čínou procházejí a zda čínská politika dosahuje
svých deklarovaných cílů.
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):
Autor přistupuje k tématu velmi zodpovědně: pracuje se základními dokumenty, vztahujícími se k čínské politice
vůči regionu, prošel dostupnou českou i zahraniční literaturu (vzhledem k aktuálnosti tématu zatím značně
omezenou), konzultoval osobně, nebo písemně, odborníky visegrádských zemí a úředníky MZV ČR. Práce má
charakter empirické studie a systematického popisu, který shrnuje málo známé údaje.
Práce má logickou strukturu a vede od obecných otázek (čínská regionální politika), přes vztahy ČLR vůči
regionu a stanovení deklarovaných cílů k popisu vztahů s jednotlivými zeměmi Visegrádské skupiny. Následně
vyhodnocuje naplnění deklarovaných cílů ČLR a vyváženě interpretuje výsledky celé studie.
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu,
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):
Práce je zpracována dobrým jazykem, chyby se vykytují spíše výjimečně, podstatnějším nedostatkem je řazení
děl v seznamu literatury podle křestního jména autora, nikoli podle příjmení.
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky,
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):
Předkládaná práce má velmi informativní charakter, umožňuje vhled do aktuální problematiky. Autor, který sám
v Číně studoval a má k tématu osobní vztah, udržuje střízlivý a vyvážený odstup. Ukazuje na posuny ve
vztazích s Čínou a zároveň na jejich dosavadní převládající nenaplněnost. Práce je užitečným příspěvkem
k analýze chování ČLR a malých členských zemí EU ve vztahu s takto asymetrickým partnerem.
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):
Doporučuje se, aby se autor vyjádřil k následující otázce: ČLR doplňuje svoji „soft power“ v poslední době ve
vztahu k sousednímu regionu, zejména v Čínském moři, stále více také „hard power“. Roste tak konfliktní
potenciál, který zatím řeší především Spojené státy. Vyjadřují se na toto téma i země zkoumané skupiny – ať už
individuálně nebo prostřednictvím EU?
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):
Doporučuji přijmout práci k obhajobě a ohodnotit ji v případě úspěšné obhajoby známkou výborně.
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Podpis: JUDr. Vladimír Handl, CSc.

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky.

