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 Kolegyně Vanda Hájková v bakalářské práci na základě vlastního výběru a osobního 

zájmu zpracovala téma politické reformy. Toto téma je pro pochopení moderní a soudobé 

Číny velmi relevantní, neboť se s ním snaží vyrovnat čínští státníci a intelektuálové již od 

konce 19. století, a tato otázka se úzce pojí ke vzniku jak Čínské republiky (1912) i Čínské 

lidové republiky (1949). Souvisí i s tématem demokratizace Číny, které určuje vztahy ČLR 

s mezinárodním společenstvím. Kolegyně Hájková sleduje toto téma v esejích Bao Tonga, 

blízkého spolupracovníka jednoho z klíčových aktérů nejvyšší čínské politiky na konci 80. let 

20. století, který byl odstraněn z nejvyšší politiky a dnes je hlasitým kritikem čínského režimu. 

Autorka řeší konkrétně otázku, zda a jak je politická reforma v esejích Bao Tonga přesně 

definována. Tato výzkumná otázka je opět relevantní, protože, podobně jako demokracie či 

lidská práva, pojem politická reforma je diskurzivním uzlem argumentů jak pro, tak proti 

zrušení mocenského monopolu Komunistické strany Číny. Je pojmem často užívaným, ale 

často není jasné, co přesně jím konkrétní mluvčí myslí. Bádání autorky je záslužné zejména 

proto, že pátrá po sémantickém významu tohoto pojmu v řeči jednoho z nejhlasitějších a 

zároveň nejzasvěcenějších kritiků stávajícího společensko-politického zřízení v ČLR. 

 Autorčina práce splňuje vytyčený cíl a shledává, že pojmem politická reforma Bao 

Tong myslí zrušení politického monopolu KS Číny a zavedení západní liberální demokracie. 

Své závěry ilustruje četnými příklady za využití důkladného pročtení několika Bao 

Tongových esejů, které vybrala z rozsáhlého souboru Bao Tongových textů. Úroveň překladů 

hodnotím velmi vysoko, autorka na nich i na celé práci soustavně pracovala a konzultovala 

s vedoucím práce i s dalšími konzultanty. Tato úroveň vyniká mj. i v příloze, již tvoří úplné 

překlady vybraných Bao Tongových esejů. Kladně hodnotím i autorčino vymezení 

metodologie svého bádání (případová studie a diskurzní analýza), které provedla s odkazy na 

relevantní teoretickou literaturu. Stejně kladně hodnotím i autorčinu snahu o teoretické 

vymezení hlavních politických pojmů.  



 Práci vytýkám občasnou nesystematičnost. Oddíly fungování KS Číny (s. 20) nebo 

hlavní mezníky reforem v letech 1978 – 2003 (s. 24) jsou začleněny poněkud násilně. Občas 

autorka sklouzává ke tvrzením, které však nijak nedokládá („Čínští badatelé jsou ve svých 

názorech a prohlášeních více zdrženliví a tvrdí, že po událostech na Náměstí nebeského klidu 

ze 4. 6. 1989 byly a jsou veškeré prodemokratické reformní snahy předurčeny k zániku.“ – s. 

6.). V některých ojedinělých místech se dopouští faktických nepřesností („„...„socialismus s 

čínskými rysy“ ... je systém tržní ekonomiky, kdy je u moci komunistická strana“ – s. 13). 

Pojmy se v pinyinu na rozdíl od vlastních jmen nepíší s velkým, ale malým počátečním 

písmenem. 

 Navzdory těmto nedostatkům však práci Vandy Hájkové hodnotím jako zdařilou a 

doporučuji ji k obhajobě. I když práce není zcela dokonalá, přikláním se k hodnocení 

stupněm výborný, a to vzhledem k úrovni a rozsahu provedení překladů čínských pasáží.  

 Při obhajobě prosím vysvětlit fungování ekonomiky v „socialismu s čínskými rysy.“ 
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