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 Kolegyně Zuzana Michálková v bakalářské práci na základě vlastního výběru a 

osobního zájmu zpracovala téma politické reformy a demokratizace Číny, které je v jistém 

smyslu leitmotivem čínské intelektuální debaty od konce 19. století. Konkrétně si vybrala 

jedno z více známých období, kdy otázka demokratizace vystoupila do popředí v širším 

společenském kontextu, tedy hnutí Zeď demokracie v letech 1978 – 1979. Jako prameny 

zpracovala eseje jednoho z hlavních protagonistů hnutí Wei Jingshenga. Bádání autorky tak 

doplňuje již existující výzkum na téma demokracie a demokratizace v reformním období ČLR 

realizovaný formou diplomové práce kolegyní Jitkou Malaníkovou. Její práce se však 

samotnému Wei Jingshengovi nevěnuje a zkoumá pojem demokracie v období po Kulturní 

revoluci. Autorka práce též měla k dispozici již existující český překlad Wei Jingshengova 

eseje Bastila dvacátého století, věznice Qincheng I. z pera prof. Olgy Lomové a anglický 

překlad eseje Pátá modernizace: demokracie a další. Autorka však v práci přináší nové 

poznatky zkoumáním některých dalších, dosud nezpracovaných čínských pramenů, konkrétně 

esejů Lidská práva, rovnoprávnost a demokracie a Chceme demokracii nebo novy 

despotismus?  

 Na práci hodnotím kladně zejména zpracování zmíněných pramenů. Cíl práce uvedený 

na začátku práce ne zcela jasně jako zkoumání „kritérií pro demokracii“ v hnutí Zeď 

demokracie autorka naplnila v tom smyslu, že se v práci úspěšně pokouší o rozbor obsahu a 

užití pojmu demokracie a demokratizace ve zmíněných Wei Jingshengových textech. Všímá 

si i dalších pasáží týkajících se procesu demokratizace, politického zřízení ČLR nebo stavu 

občanských práv a svobod ve společnosti. Demonstruje tak celkově vyhovující znalost jazyka 

a obeznámenost s dostačujícím množstvím literatury k tématu. 

 Kladně hodnotím i závěry autorčina bádání, zejména její poukázání na Wei 

Jingshengovo chápání demokracie a individuálních lidských práv jako nutné podmínky 

modernizace a společenského rozvoje. 



 Po formální stránce práce obsahuje nedostatky různého druhu. V úvodních 

podkapitolách „ČLR za vlády Mao Zedonga (1946 – 1949)“ a „Kulturní 

revoluce“ (nedatováno) například autorka pozapomíná držet se tématu práce, tedy sledování 

pojmu demokracie a její implementace či neimplementace v ČLR. Při vysvětlení 

„lincolnovského“ pojetí vlády (s. 10) je chybně uvedena zásada „vláda lidu, lidmi, pro lid“, 

má být přesněji ve smyslu „vláda lidu pomocí lid pro lid.“ Nankingská dekáda je chybně 

uvedena jako 南京世界 (s. 11). Poněkud zkratkovité je vysvětlení Mao Zedongova pojmu 

nová demokracie (s. 13). Termíny „myšlenková reforma“ a „reforma prostřednictvím 

práce“ by bylo na místě uvádět spíše jako „náprava myšlení“ a „převýchova prací“ (s. 15). 

Některá konstatování jsou nejasná nebo přímo sporná, např. „Mao byl již v pokročilém věku a 

procházel ideologickou krizí“ (s. 19) nebo „Po dekádě společenského neklidu [Kulturní 

revoluce] se situace začala uklidňovat a Čína byla na správné cestě k ekonomickému a 

společenskému vývoji s šancí dohnat západní státy“ (s. 21). Není například přesně uvedeno 

datum propuštění Wei Jingshenga z vězení roku 1989, které čtenáře práce určitě zajímá. 

Nepříliš přehledné je odkazování na několik pramenů datovaných v roce 1981 shodně jako 

(Wei 1981). Obrat 東亞病夫 by měl být správně přeložen „nemocný muž Východu“, nikoli 

„nemocný východem“ (s. 38). Znaky v citované pasáži na s. 41-42 neodpovídají překladu. 

Název věznice 秦成 一號監獄 navrhuji překládat „Věznice Qincheng I.,“ nikoli „Qincheng 

věznice číslo jedna.“ V některých místech si práce odporuje, například na s. 53-54: „Ačkoliv 

se ekonomická situace v Číně od roku 1979 rapidně zlepšila, stav demokracie a dodržování 

dalších občanských práv jsou lepší než za doby Wei Jingshenga.“  

 Navzdory těmto nedostatkům však práci Zuzany Michálkové hodnotím jako zdařilou a 

doporučuji ji k obhajobě. Navrhuji hodnocení stupněm velmi dobrý.  

 Při obhajobě prosím vysvětlit pojem lidová demokracie, který není v práci dostatečně 

objasněn. 
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