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Studentka se ve své práci zabývá rozborem esejů Bao Tonga, bývalého blízkého spolupracovníka 
generálního tajemníka KS Číny Zhao Ziyanga a předsedy výboru pro politické reformy ÚV KS Číny, a jeho 
názorů na politické reformy v současné ČLR. V úvodní části práce představuje historické pozadí s 
přihlédnutím k problematice politických reforem, strukturu čínského politického systému a vymezuje základní 
pojmy, jež ve své práci užívá. Na závěr přikládá ukázku překladu Bao Tongových esejů. 
 
Výchozím pramenem pro tuto práci je jediný knižně vydaný výbor Bao Tongových esejů Bao Tong Wenji, ze 
kterých autorka vybrala deset relevantních statí, jež dále zpracovává. Kniha obsahuje autorovy komentáře z 
let 2001 až 2011 a vyšla pouze v čínském jazyce. Autorka zvolila vhodný metodologický přístup ke 
zkoumání daného pramene, metodu případové studie a analýzy diskurzu, konkrétně Foucaultovskou 
historickou diskurzní analýzu. Za cíl práce si vytyčila analýzu povahy politické reformy ČLR, jak ji formuluje 
Bao Tong. Tento cíl také beze zbytku naplnila. Autorka pracuje také s dostatečnou sekundární literaturou. 
 
Text je členěn na dvě hlavní části, úvod a analytické zpracování Bao Tongových komentářů. Úvodní části 
bych vytkla obsahovou nevyváženost jednotlivých oddílů. V rámci historického úvodu je velice dobře 
zpracována historie politických reforem na nejnižších úrovních, zatímco krátký přehled dějin Komunistické 
strany Číny nepřináší ve vztahu ke zkoumanému tématu nové relevantní informace a končí zmínkou o 
demonstracích na Náměstí nebeského klidu v roce 1989, přestože analyzované eseje pochází až z počátku 
21. století.  
 
V textu se vyskytují nepřesné formulace a závěry. Funkční období generálního tajemníka není ve stanovách 
strany formálně omezeno na dvě funkční období (str. 11). Čínu nelze nazvat komunistickým zřízením, str. 15 
(dle autorčiny definice komunismu, coby systému, který zruší soukromé vlastnictví, dělbu práce…atd.). 
Šanghajská klika je užívaný název pro mocenskou základnu Jiang Zemina, ne pro celou frakci elitářů 
(princátek) (str. 17). Problematické je i tvrzení, že se dvě hlavní frakce KS Číny nechtějí a nemohou 
navzájem potírat (str.16). Posloupnost komunistického vedení se dělí na generace vůdců/vedení, ne na 
vůdčí osobnosti (str. 17). Na straně 12 autorka uvádí, že KS Číny ma zaručenou legitimitu. 
 
Autorka několikrát v textu zmiňuje návrhy na politickou reformu z 80. let, zvláště pak návrhy Zhao Ziyanga z 
roku 1987, aniž by osvětlila konkrétní obsah těchto návrhů. V oddíle věnovaném představení Bao Tonga 
autorka nezmiňuje některé důležité skutečnosti, jež mohou vést k hlubšímu pochopení jeho postojů a 
názorů, například jeho roli při vydání Zhao Ziyangových pamětí, či podpis pod Chartou 08. 
 
Součástí práce je dlouhá a zdařilá ukázka systematického překladu esejů. Kromě drobné stylistické 
neobratnosti bych zde vytkla užívání anglického pojmu “core leader”, který se do českého jazyka obvykle 
překládá jako “jádro vedení”. 
 
V hlavní části práce autorka přehledně analyzuje Bao Tongovu představu o povaze politické reformy a 
porovnává ji s názory čtyř zvolených komentátorů. Výstižně tak demonstruje Bao Tongovo výsadní 
postavení mezi nimi. Autorka také správně uvádí vztah mezi politickými reformami v Číně a doktrínou čtyř 
základních principů a komentuje možné scénáře vzájemných vlivů mezi ekonomickými a politickými 
reformami. 
 
Přes dílčí nedostatky práce shrnuje důležité informace o povaze a představě politické reformy v ČLR. Kladně 
hodnotím zejména snahu o teoreticko-metodologické ukotvení práce, práci s čínským pramenem a úroveň 
překladů. Autorka kvalitně pracuje s pramenem v čínském jazyce a zpřístupňuje téma, jež není v našem 
akademickém prostředí nijak zpracováno. Navrhuji hodnocení výborně. 
 
Otázka k obhajobě: Z čeho, podle autorky, plyne legitimita KS Číny? 
 
V Praze, 14. června 2017 
Mgr. Jitka Černošová 


