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Diplomantka Kristýna Binková si ke zpracování vybrala téma poznávání Tibetské 

náhorní plošiny čínskými vědeckými expedicemi od roku 1973. Pramenem jejího bádání je 

soubor ústních výpovědí účastníků těchto expedicí publikované v roce 2010 v Číně. Jde o 

zdařilý primární výzkum tématu relevantního hned z několika úhlů pohledu. 

Cenným přínosem její práce je v první řadě samotné shrnutí průběhu a výsledků 

vědeckých expedicí, které autorka práce podává velmi vyčerpávajícím způsobem s využitím 

značného množství odborné literatury a s použitím bohaté oborové terminologie k osvětlení 

jevů z četných nehumanitních vědních oborů (např. seismologie, gravimetrie, 

paleomagnetismus, desková tektonika). Práce je tedy především příspěvkem k poznávání 

vývoje vědy v ČLR. 

Kladně hodnotím dále to, že diplomantka poznatky získané z pramene konfrontuje se 

dvěma teoriemi o formování vědy, jimiž jsou jmenovitě difuzní model a akumulační model. 

Celkově dochází k názoru, že difuzní model není vhodný k aplikaci na vztah čínské a tibetské 

vědy, spíše se hodí pro znázornění vztahu čínské vědy k vědě mezinárodní. Konstatuje 

například, že „… Sun Honglie potvrzuje naši hypotézu o tom, že vědecký průzkum Tibetské 

náhorní plošiny byl realizován proto, aby Číňané přišli s vlastními poznatky o oblasti, 

publikovali je a tím nahradili poznatky a publikace zahraničních průzkumníků.“ (s. 31). Práce 

tak ilustruje, že výsledky vědeckých expedicí do Tibetu a Qinghaie umožnily čínské vědě získat 

vysoké mezinárodní renomé, například po mezinárodní konferenci v roce 1980. 

Vědecké expedice do Tibetu práce hodnotí také z pohledu úlohy vědy a vědců 

v kolonizaci periferních oblastí. Ukazuje také, že otázka politizace vědy v ČLR zasahuje i do 

širších teoretických souvislostí, např. závěrem o nevhodnosti aplikace tzv. difuzního modelu 

vzniku vědy na případ čínských věd aplikovaných na Tibet, „protože věda o Tibetu postupně 

nezískala nezávislost na čínské vědě, ale naopak Číňané umocňují svoji suverenitu nad Tibetem 

prostřednictvím vědy.“ (47) Čínské zkoumání Tibetu autorka zasazuje do koloniálního rámce a 

implikuje, že věda v ČLR figuruje často jako politická instituce sloužící k realizaci státního 

zájmu.  



V závěrečné části práce autorka využívá pramen ke zhodnocení reflexe jinakosti 

prostředí z pohledu čínských výzkumníků, pro které bylo bádání na Tibetské náhorní plošině 

z celé řady důvodů těžkou zkušeností. Okruhy reflexe jinakosti prezentuje systematicky 

seřazené od vnější po vnitřní, tedy od podnebí a přírodních podmínek přes flóru a faunu, přes 

heroické aspekty čínského terénního výzkumu Tibetu po popis vztahů místního obyvatelstva 

s výzkumníky apod. Mnohé z těchto informací jsou využitelné i pro poznání vývoje 

v samotném Tibetu v tomto velmi málo známém historickém období. V prameni nachází 

diplomantka mimo jiné i častou heroickou sebereprezentaci účastníků expedic, která je však 

dosti typická pro civilizující paradigma čínské interpretace vztahu mocenského centra 

k periferním oblastem v historii i současnosti. Výsledek bádání diplomantky je tedy přínosem 

z toho důvodu, že toto civilizující paradigma nachází i ve vzpomínkách vědeckých pracovníků 

nehumanitních oborů, což opět mimoděk dokládá obecnou souvislost vědy se státním zájmem 

a národní identitou. 

Práci hodnotím kladně především proto, že autorka zpracovala relevantní téma a 

poznatky z pramene konfrontovala s několika teoretickými přístupy. Práce je souvisle a logicky 

strukturována, poznatky jsou v průběhu práce vzájemně provázané, poznatky jsou vhodně 

kontextualizovány, přílohou jsou mapy zkoumaných oblastí, technické náležitosti odpovídají 

citační normě. Některé historické souvislosti by zasluhovaly podrobnější vysvětlení, například 

Velká hra o vnitřní Asii včetně Tibetu v 18. – 20. století nebo čínsko-sovětská roztržka.  

Práce je psána vesměs plynulým a přesným jazykem, a proto je škoda, že obsahuje 

gramatické a jiné jazykové chyby v množství větším než malém, namátkou např. (sic): „šíření 

vědy …. je vyústěno v…“ (13), „Tato nová posádka již nepřišla do styku s Číňany, protože co 

potřebuje vědět o Sachalinu, už věděli od La Pérouse“ (16), „Když průzkumníci splnili svůj 

účel, získali požadované informace a poslaly zpět do centra“ (16), „Jelikož specifické prostředí 

tibetské plošiny vyžadovalo specifické řešení pro zemědělství, stanice byla určena k těmto 

účelům, studovali se původní zemědělské plodiny a zkoušeli se nové. Zaváděli zde nové 

technologie a zkoušeli se nové teorie v agronomii“ (33), „Pohled na expedice za akumulačního 

modelu“ (45), „Všemi tématy se věnovala řada expedic již od 50. let.“ (51), „Ukázky nastínili, 

že….“ (78) apod. Místy by textu slušelo trochu zpomalit tempo výkladu. Znaky 进军 jsou 

chybně přepsány jako jin bu místo jinjun (22). 

V konkrétní bodové škále hodnotím tedy práci takto: Znalosti a kontextualizace – 1. 

Relevance – 1. Práce s prameny – 1. Struktura a formální náležitosti – 1. Jazyková úroveň – 2. 



Celkově diplomovou práci Kristýny Binkové hodnotím velmi kladně, doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm výborný. 

 Při obhajobě navrhuji k diskuzi tato témata: 

 1)  Jaký byl vztah vědy a státních zájmů v cílech expedicí západních badatelů do 

západní Číny v 19. a 20. století? Uveďte některé konkrétní příklady. 

 2) Jak probíhá vědecké poznávání Tibetské náhorní plošiny dnes a jak je oblast 

důležitá pro ČLR z hlediska energetické bezpečnosti a dopravní propojenosti se zahraničím? 
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