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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Práce Davida Martínka se zabývá japonsko-čínskými vztahy, konkrétně sporem o ostrovy 
Senkaku/Diaoyu. Cílem práce je poskytnout vhled do problematiky teritoriálního sporu o tyto 
ostrovy a určit potenciál, který tento teritoriální spor má pro případný ozbrojený konflikt. Autor 
také zkoumá, jako roli v tomto konfliktu hrají Spojené státy. Autor dochází k závěru, že pro 
Čínskou lidovou republiku je důležitý symbolický (nacionální) rozměr sporu o ostrovy, nicméně 
ozbrojený konflikt či válka mezi Japonskem a ČLR o ostrovy není v současné době v zájmu 
Pekingu. 
 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a metodologické 

ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

Práce Davida Martínka zkoumá jedno z klíčových témat čínsko-japonských vztahů, které 
s ohledem na narůstající čínskou asertivitu v Jihočínském a částečně také ve Východočínském 
moři nabývá v posledních několika letech na důležitosti. Kontrola ostrovů Senkaku/Diaoyu je 
jedním z mnoha témat, které vnášejí napětí do vztahů mezi Tokiem a Pekingem. V druhé 
kapitole se autor snaží uvést čtenáře do problematiky – uvádí základní historický kontext čínsko-
japonských vztahů, který nabízí zjednodušující pohled na velmi komplexní vztah. Např. na s. 12 
autor píše, že „Japonské obyvatelstvo svůj postoj vůči Číně od roku 1980 naprosto obrátilo a 
postupně se čím dál více zhoršovalo,“ aniž by autor toto tvrzení dále vysvětlil. Na s. 16 autor 
Johna F. Dullese označuje za „komentátora“, ačkoliv jako komentátor se právník, politik a 
diplomat Dulles nikdy neživil.  
Ve třetí kapitole se autor věnuje významu ostrovů Senkaku v čínsko-japonských vztazích – v této 
kapitole by bylo vhodné prezentovat i ucelený přehled vývoje sporu o tyto ostrovy, který se 
částečně objevuje až v podkapitolách 4.4 a 5.3.  
Klíčová čtvrtá kapitola pak přináší analýzu postoje jednotlivých aktérů vůči otázce ostrovů 
Senkaku. Zde autor píše, že „do těchto sporů jsou zataženy i Spojené státy americké“ (s. 17) – 
toto tvrzení je zavádějící, protože Spojené státy nejsou přímým účastníkem sporu. USA sice 
v minulosti prohlásily, že vzhledem k tomu, že ostrovy spadají pod správu Japonska, jsou tedy 
kryty americko-japonskou smlouvou o vzájemné spolupráci a bezpečnosti z roku 1960, vůči 
sporu o ostrovy Senkaku/Diaoyu však zachovávají neutrální postoj. Autor se snaží ilustrovat 
postoj všech zúčastněných zemí prostřednictvím vládních dokumentů. Z textů není úplně jasné, 
na základě čeho dokumenty vybíral. Dokumenty jsou navíc příliš obecné, takže pro případ 
ostrovů Senkaku/Diaoyu z nich lze vyvozovat jen obecné závěry. Analýza budování japonských 
ozbrojených sil (kapitoly 4.2. a 4.3) je sice zajímavá, ale není úplně jasné, jak výčet armádních 
akvizic konkrétně souvisí s problematikou ostrovů Senkaku. 
V páté kapitole se autor věnuje čínskému pohledu na problematiku ostrovů Diaoyu 
prostřednictvím „oficiálních dokumentů“ – bohužel zde není jasné, kdo dokumenty vydal (Byla 



to čínská armáda? Vláda?). Tato kapitola přináší popis obsahu dokumentu, jeho relevance pro 
otázku ostrovů však není úplně zřejmá, protože autor se prakticky nepouští do kritického 
zhodnocení. Podkapitola věnovaná čínským vojenských akvizicím je opět zajímavým výčtem 
čínských výdajů na zbrojení, relevance pro otázku ostrovů ale opět není jasná.  V podkapitole 5.3 
věnované čínským aktivitám v oblasti sporných ostrovů autor zmiňuje vyhlášení tzv. Air-Defense 
Identification Zone, kterou autor chybně identifikuje jako bezletovou zónu, ačkoliv správný 
překlad by byl spíše „Identifikační pásmo protivzdušné obrany“ (viz s. 37). Toto pásmo bylo ČLR 
vyhlášeno v listopadu 2013, ne 2012, jak uvádí autor.  
V předposlední, šesté kapitole autor analyzuje postoj Spojených států. V tomto případě vychází 
ze strategického dokumentu „Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century 
Defense“ z roku 2012, který je ale opět spíše obecný – implikace pro samotné ostrovy 
Senkaku/Diaoyu nejsou konkrétně zmíněny. Autor také prakticky vůbec nezmiňuje tzv. Pivot do 
Asie, strategii prezidenta Obamy, která zaměřila pozornost USA směrem k Asii.  
V poslední kapitole pak autor analyzuje potenciál ostrovů vyvolat čínsko-japonský konflikt a 
zkoumá potenciální spouštěče.  
  

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická 

úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Po jazykové a formální stránce práce oplývá mnoha nedostatky. V první řadě by si text zasloužil 
další čtení, neboť obsahuje množství překlepů a chyby v interpunkci. Redakci by si zasloužila i 
autorova stylistika – v některých pasážích trpí slovosled neobratným překladem z angličtiny, 
v některých větách chybí slova, jinde přebývají komentáře vedoucího práce, které autor 
zapomněl vymazat (např. s. 22). Objevují se i samostatně stojící věty vedlejší (např. věta na s. 11: 
„ Či následným obsazením Mandžuska japonskými jednotkami, mnohaletou intervencí Japonska 
do čínských vnitřních vztahů a snaha o kulturní vliv.“) Autor také několikrát opakuje již řečené. U 
poznámek pod čarou často chybí tečka na konci bibliografického záznamu. Čínská jména a 
názvy, jako např. Taiwan, Shenzhen, Shanghai či Quingdao (sic), by bylo vhodné přepsat českou 
transkripcí. Seznam použitých zdrojů by bylo vhodné rozdělit alespoň na primární a sekundární 
zdroje. U vládních dokumentů by bylo vhodné uvést, odkud pochází (webová stránka, datum 
vydání apod.) 
 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, originalita 

myšlenek, naplnění cíle apod.): 

David Martínek si pro svou bakalářskou práci vybral zajímavé a aktuální téma. Z jeho textu je 
zřejmé, že problematice sporu o ostrovy Senkaku/Diaoyu celkem rozumí. Práce bohužel trpí 
mnohými nedostatky. Text nemá moc promyšlenou strukturu, autorovy argumenty nejsou 
řazeny logicky a často ani chronologicky. V textu se objevují faktografické chyby, sporná tvrzení, 
opakování již řečeného. Velkým problémem je také absence jakékoliv stylistické úpravy, text je 
proto náročný na četbu – čtenář se v textu ztrácí. Práce nepůsobí jako ucelený celek.  V úvodní 
části autor zcela opomíjí kritické zhodnocení literatury, se kterou pracuje. Prameny, které 
zmiňuje v úvodu, nejsou anotovány. Chybí metodologické ukotvení. 
 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

- Jak do sporu o ostrovy Senkaku/Diaoyu vstupuje Tchaj-wan? 

- Ovlivnila spor o ostrovy nějakým způsobem Obamova strategie pivotu? 
 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

Práce David Martínka i přes výše zmíněné nedostatky splňuje základní požadavky kladené na 

bakalářské práce, a proto ji doporučuji k obhajobě s výslednou známkou dobře. 



 

 

 

Datum: 6. června 2016     Podpis: Jana Sehnálková  
 

 

 
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. 
 

 


