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Ať už je současná 
krize za námi!
Bohuslava Šenkýřová

Vážení přátelé Vysoké 
školy finanční a správní 
a našeho Konfuciova 
institutu! Přibližně po 
roce od prvního vydání 
Bulletinu čtete již jeho 
třetí číslo. V tom prv-

ním jsme představili na datech a grafech 
rostoucí čínskou ekonomiku a rozvíjejí-
cí se spolupráci mezi Českou republikou 
a Čínou na straně jedné a mezi Vysokou 
školou finanční a správní a China Jiliang 
University z města Hangzhou na straně 
druhé. Na konci roku 2019 svět ještě 
neznal slovo koronavirus. 
Druhé číslo na jaře 2020 vyšlo upro-
střed pandemie a světové koronavirové 
krize. Popsali jsme, jak se s problémy 
nařízené online výuky vypořádala naše 
univerzita, analyzovali jsme ekonomic-
ké dopady koronavirové krize a před-
stavili jsme čínskou metodu „chytré 
karantény“ pomocí mobilní aplika-
ce, tak jak byla využita v Hangzhou 
a dalších čínských oblastech. Doufali 
jsme, že do vydání dalšího čísla se 
na univerzitě, v ČR i na celém světě 
vrátíme k „normálnímu“ životu. 

Nyní ke sklonku roku 2020 již víme, 
že i v zimním semestru 2020/2021 mu-
sely školy v České republice přejít na 
online výuku. Česká ekonomika klesla 
kvůli opatřením přijatým v souvislosti 
s koronavirem o více než 10 % a vláda 
hospodaří se schváleným deficitem až 
do výše 500 miliard Kč (12 % HDP).
Zatímco na jaře se Česká republika 
chlubila nízkým počtem nakažených 
i obětí, na podzim 2020 patříme mezi 
země s nejvyššími počty případů. Čína 
se přitom už vrací, podle dostupných 
informací, k obvyklému fungování.
VŠFS zvládla online výuku v letním 
semestru se ctí a na případné po-
kračování v zimním semestru jsme 
byli lépe připraveni. Dokoupili jsme 
hardware i software, sestavili rozvrh 
pro prezenční studium, proškolili 
akademické pracovníky a vše bylo 
připraveno pro „verzi“ v učebnách se 
studenty prezenčně i bez nich. Bohužel, 
platí ta druhá varianta. Komunikace 
funguje „na dálku“, a to i se studen-
ty, kteří pobývají momentálně ve své 
vlasti – v zahraničí. Učitelé přednášejí 
v reálném čase dle rozvrhu z budovy 
univerzity nebo z domova, a všichni 
mají k dispozici profesionální vyba-
vení a platformu MS Teams. Všichni 
se snažíme o maximální kvalitu a ko-
munikaci, ale výuku face to face nelze 

100% nahradit, i když většinu předná-
šek nahráváme a studenti si ji mohou 
dodatečně přehrát z dokumentového 
serveru. Jsme připraveni, jakmile nám 
to bude umožněno, vrátit se k výuce 
se studenty v učebnách.
K tématu online výuky a jejích tren-
dů přinášíme článek čínského ředitele 
Konfuciova institutu při VŠFS Jianga 
Huie a článek článek lektorky Wang Xin 
o zkušenostech z online výuky čínského 
jazyka za současných podmínek. Ředi-
tel Konfuciova institutu také hodnotí 
vývoj česko-čínského obchodu před 
krizí i během krize a dívá se i na nej-
bližší budoucnost. Uvádí, že je důležité 
držet se zásad volného trhu a nestavět 
překážky obchodu, aby se ekonomiky 
dostaly ze současných problémů.
Z pera profesora Vladimíra Čecháka 
přinášíme první díl série o čínském 
starověkém mysliteli Konfuciovi, 
po kterém se mimochodem jmenuje 
nejen náš institut, ale mnoho institutů 
na celém světě.
Přeji nám všem, aby současná krize byla 
již za námi a abychom se všichni mohli 
vrátit k normálnímu fungování. A naši 
čínští kolegové z Hangzhou do Prahy.
Bohuslava Šenkýřová, rektorka  
Vysoké školy finanční a správní 
 a předsedkyně správní rady  
Konfuciova institutu při VŠFS
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Konfuciův institut při 
Vysoké škole finanční 
a správní v Praze je 
celosvětově jedním 
z prvních Konfuci-
ových institutů, které 
začaly nabízet online 

výuku čínštiny. Jako jeden z mála 
také nabízí výuku čínštiny napříč 
hranicemi (učitelé v Číně, studenti 
v České republice) přes velký časový 
rozdíl (7 pásem). 
Výuka čínštiny online odpovídá mo-
derním požadavkům, jako jsou fle-
xibilita, rozmanitost a fragmentace, 
které mohou do určité míry i lépe vy-
hovovat potřebám různých studentů. 
Věk studentů čínštiny se v pražském 
Konfuciově institutu pohybuje od 
7 do 70 let. Kromě studentů ze zá-
kladních, středních a vysokých škol 
máme i studenty čínštiny z různých 

oblastí průmyslu. Někteří studenti 
dlouhodobě pracovali a žili v Číně. 
Studenti v našem Konfuciově insti-
tutu mají různé úrovně jazykových 
znalostí, včetně úrovní YCT (pro 
děti), a úrovní HSK1-HSK6, nebo 
jsou absolventy sinologických oborů. 

V reakci na tuto situaci jsme otevřeli 
mnoho individuálních kurzů přizpů-
sobených potřebám jednotlivých stu-
dentů. Tyto kurzy se nespoléhají na 
tradiční učebnice, ale volí a přizpů-
sobují obsah výuky pružně vzhledem 
k jazykovým znalostem a osobním 
potřebám studentů.

Nedostatky online výuky
Základním problémem jsou chybě-
jící emoce. Komunikace prostřed-
nictvím počítačové obrazovky vždy 
navozuje pocit, jako by člověk na 
druhé straně nebyl skutečný. Není 
zde povzbuzující oční kontakt, vřelé 
objetí, chápavý úsměv, pevné stisk-
nutí rukou. Je zřejmé, že tyto běžné 
způsoby vyjadřování emocí nelze 
účinně přenést do virtuálního světa. 
Značně oslabena je také sociální 
funkce třídy. Virtuální prostor ne-
tvoří bariéry pouze mezi studentem 
a učitelem, ale také mezi studenty 
navzájem. Nemají možnost vzá-
jemně komunikovat jak ve třídě, tak 
o přestávkách a po vyučování.

Velmi omezená je možnost neverbál-
ní komunikace ze strany učitele. To 
do značné míry ovlivňuje účinnost 
učení. Např. v tradiční třídě během 
výuky ráda procházím mezi studenty. 

Na jedné straně tím můžu dobře sle-
dovat každého jednotlivého studen-
ta. Na druhé straně se tím posiluje 
interakce mezi studenty navzájem 
a pomáhá to aktivovat celkovou stu-
dijní atmosféru. Při online výuce se 
pohybovat nelze, v důsledku čehož 
pomocná neverbální komunikace 
chybí a komunikace je méně efek-
tivní.
Nelze prakticky využívat výuku 
pomocí praktické improvizace. 
V tradiční učebně můžou učitelé 

Online výuka 
čínštiny v době 

pandemie
Wang Xin

„Základním problémem jsou 
chybějící emoce. 

Není zde povzbuzující 
oční kontakt, vřelé objetí 

ani chápavý úsměv.“

„V reakci na situaci 
jsme otevřeli mnoho 
individuálních kurzů 

přizpůsobených potřebám 
jednotlivých studentů.“
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a studenti kdykoliv rychle reagovat 
a procvičovat znalosti za pomo-
ci prostředí třídy a odkazování na 
předměty, jako je vybavení a výzdo-
ba nebo třeba oblečení, osobní věci 
a vzhled studentů.

Jak krátkodobě zvýšit 
efektivnost výuky
Aby učitelé udrželi pozornost stu-
dentů, mají tendenci při online výuce 
postupovat rychlejším tempem než 
v běžné třídě. Studenti se pak v še-
desátiminutové online lekci snad-
něji unaví, když se snaží vstřebat 
všechny nové informace a účastnit 
se konverzací. Struktura a rozsah 
učiva a cvičení by se měly přiměře-
ně zestručnit. Více by se mělo dbát 
na zábavné a komunikativní cvičení 
a domácí úkoly a měla by se více 
podporovat interakce a konverzace.
Při přípravě výuky a prezentací by se 
mělo dbát na pečlivější a zajímavější 
výběr obsahu a obrázků. Např. nová 

vyučovaná slova lze řadit podle je-
jich vzájemných souvislostí. Nová 
slova by se měla spojovat do příběhů.
Nelpěte na učebnicích, ale nezavr-
hujte je. V souladu s pravidly jazy-
kové zkoušky HSK lze ve výuce 
v závislosti na stupni znalostí stu-
dentů nebo podle jejich osobních 
preferencí používat aktuální zprávy, 

populárně-vědecké články, historic-
ké příběhy apod. Stejně tak je nutné 
pečlivě zvažovat frekvenci opaková-
ní nových slov.
Výuka online by měla využívat 
i nesynchronních komunikačních 
nástrojů. Jelikož délka online lekcí 

je zkrácena o třetinu oproti běžné 
lekci na 60 minut, učitelé by měli být 
se studenty v kontaktu následně pro-
střednictvím sociálních sítí, emailu, 
WeChatu či výukových webových 
stránek, aby si studenti znalosti prů-
běžně osvěžovali.
Kromě výše uvedeného je třeba 
mít na vědomí, že online výuka je 
někdy negativně ovlivněna rychlostí 
připojení nebo stabilitou výukové 
platformy. Proto lze vedle základní 
platformy, jako je ZOOM využívat 
jako záložní variantu např. aplikace 
WeChat nebo Skype. 

Závěr
Výuka čínštiny online přinesla učite-
lům nové pohledy a nové výzvy, učite-
lé byli inspirováni k novým metodám. 
Lze se domnívat, že výuku čínštiny 
čeká v budoucnu velký rozvoj a že 
bude nabývat rozličných forem.
Wang Xin je lektorkou čínštiny  
Konfuciova institutu při VŠFS

„Učitelé by měli být se 
studenty v kontaktu následně 

prostřednictvím sociálních 
sítí, emailu, WeChatu nebo 

školního webu.“
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Online vzdělávání je 
aktivitou, která použí-
vá informační techno-
logie k výuce a učení 
a je tedy fenoménem, 
který integruje internet 
a vzdělávání. Počítač 

je nástrojem a internet je platformou 
onlinového vzdělávání. Jak počítač, 
tak internet jsou v tomto procesu 
nepostradatelné. Pokročilost vývoje 
počítačů a internetu přímo determi-
nuje úroveň rozvoje online vzdělá-
vání. Vybavení veřejnosti počítači 
a internetovým připojením a nástup 
technologie 5G poskytuje technickou 
podporu pro rozvoj globálního online 
vzdělávání. Rozvoj globálního onli-
ne vzdělávání byl urychlen globální 
šířením epidemie COVID-19.

Omezení z hlediska času, místa 
a formy
Tradiční vzdělávání je omezeno, 
pokud jde o prostor, na učebny, stu-
dovny a knihovny. Je také omezeno 
z hlediska času, a to dobou výuky 
a otvíracími hodinami škol a kniho-
ven. Naproti tomu online vzdělávání 
je mnohem méně omezeno z hledis-
ka času a prostoru. Studenti si můžou 
libovolně volit čas a místo učení.
Tradiční vzdělávání je soustředěno 
na osobu učitele a učebnu, zahrnuje 
více jednosměrné výuky ze strany 
učitelů a méně účasti a spolupráce 
ze strany studentů a metoda výuky je 
relativně jednoduchá. Online vzdě-
lávání je interaktivní učení prostřed-

nictvím internetu. Učitelé se studenty 
i studenti navzájem můžou komuni-
kovat a reagovat v reálném čase. 
Tradiční vzdělávání je také více ome-
zeno, pokud jde o využívání multimé-
dií a stojí především na učebních ma-
teriálech a obsahu připraveném učiteli 
před vyučováním. Online vzdělává-
ní není omezeno podmínkami školy 
a může více využívat obrázky, zvuky, 
videa a další multimédia. Může v re-
álném čase přenášet a sdílet zdroje 
přímo přes internet. Online vzdělá-
vání má více možností, jak získat 
studijní zdroje, a má vyšší účinnost.

Výhody online vzdělávání
Všestranný rozvoj online vzdělává-
ní umožňuje lidem studovat přímo 
doma nebo cestou do práce a snižuje 
tak náklady na prostor. Studenti po-
třebují pouze počítač nebo mobilní 
telefon, mohou se učit na internetu 
a učit se kdekoliv.
Online vzdělávání nepodléhá časo-
vým omezením a nemusí se ome-
zovat na výuku ve všední dny nebo 
v konkrétním čase. Místo toho může 
být výuka prováděna podle volného 
času studentů a je skutečně možné se 
učit kdykoli. Kromě toho, zatímco 
tradiční výuka je jednorázová, v on-
line vzdělávání si studenti mohou 
přednášku opakovaně přehrávat, aby 
si mohli upevnit své znalosti a lépe 
pochopit určité téma. Online vzdě-
lávání nemá žádné časové omezení 
a studenti si díky němu můžou lépe 
uspořádat vlastní čas.
Tradiční vzdělávání zaměřuje obsah 
výuky na obecnější znalosti a na ob-
lasti zájmu širší veřejnosti. Online 
vzdělávání může naproti tomu po-
skytovat nejrůznější a pestrý obsah 
výuky podle potřeb studentů, posky-

tovat přizpůsobený speciální obsah 
výuky a provádět specializovanou 
nebo odbornou výuku.

Tři formy online vzdělávání
U online výuky můžeme pozorovat 
tři různé formy – výuka online ze 
záznamu, online výuka přenášená 
živě a interaktivní online vzdělávání. 
Výuka online ze záznamu probíhá 
prostřednictvím nahraných videí. 
Učitelé nahrají na mobilu nebo po-
čítači videolekci daného kurzu, a tu 
pak nahrají na školní online platfor-
mu. Studenti mohou na této platfor-
mě studovat online.
Živě přenášená online výuka probíhá 
formou živého vysílání přes internet. 
Učitelé mohou komunikovat se stu-
denty v reálném čase a odpovídat na 
otázky online. Studenti, kteří zmeš-
kají živé vysílání, se mohou učit i tak, 
že si přehrají přednášku ze záznamu.
Interaktivní online vzdělávání vy-
užívá obousměrnou komunikaci 
v reálném čase. Učitelé a studenti 
používají mobily, tablety a počítače 
a vidí a slyší se navzájem i s učite-
lem. Mohou tak vzájemně reagovat 
a přizpůsobit tempo a obsah výuky.

Budoucnost vývoje online 
vzdělávání
Online vzdělávání je účinným a užiteč-
ným doplňkem tradičního vzdělávání, 
je ztělesněním informatizace a moder-
nizace vzdělávání. Napomáhá podpo-
ře mezinárodní spolupráce a sdílení 
vzdělávacích zdrojů. Díky neustálému 
rozvoji informačních technologií a in-
ternetu lze do budoucna očekávat stále 
rychlejší rozvoj online vzdělávání.

Jiang Hui je čínským ředitelem 
Konfuciova institutu při VŠFS v Praze

Současný stav 
a perspektivy 

online vzdělávání
Jiang Hui
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Globální šíření nemo-
ci COVID-19 v roce 
2020 má obrovský 
negativní dopad na 
světový hospodářský 
růst. Abychom zmír-
nili a zastavili glo-

bální hospodářskou recesi, je nalé-
havé, aby všechny země sledovaly 
principy volného trhu, podporova-
ly otevřenost mezinárodnímu ob-
chodu a posilovaly hospodářskou 
a obchodní spolupráci založenou 
na principech komparativní výho-
dy, a tím podpořily mezinárodní 
obchod a co nejrychlejší hospodář-
skou obnovu. 
Objem obchodu kvůli nemoci CO-
VID-19 ve většině zemí světa prud-
ce poklesl, nicméně obchod mezi 
Čínou a Českou republikou se i na-
dále zvyšuje. Podle dat, která zve-
řejnil Český statistický úřad 6. srp-
na 2020, dosáhl celkový vzájemný 
obchod mezi Českou republikou 

a Čínou od ledna do června 2020 
hodnoty 14,37 miliardy dolarů, což 
představuje nárůst o 5,8 procenta 
oproti stejnému období předchozího 
roku. Výměna s Čínou představo-
vala 8,8 % celkového zahraničního 
obchodu České republiky. Pro Čínu 
je v současnosti Česká republika 
v regionu střední a východní Evropy 
druhým největším obchodním part-
nerem a pro Českou republiku je 
Čína vedle obchodu v rámci Evrop-
ské unie největší obchodní partner. 
Přátelské vztahy mezi Čínou a Čes-
kou republikou napomáhaly v mi-
nulých desetiletích trvalému růstu 
obchodu mezi oběma zeměmi. Až 
bude po epidemii, obě země by 
měly posílit hospodářskou a ob-
chodní spolupráci a podpořit tak 
zdravý a rychlý ekonomický růst 
v obou zemích.

Narůstající spolupráce mezi ČR 
a Čínou
Čína a Česká republika podepsaly 
v roce 2015 Memorandum o poro-
zumění s cílem společně podporo-
vat projekt „Nové hedvábné stezky“ 
(Belt and Road Iniciative). V roce 
2016 také podepsaly v rámci toho-

to projektu Plán dvoustranné spo-
lupráce a Společné prohlášení o za-
ložení strategického partnerství. 
V roce 2016 se v Praze úspěšně 
konalo česko-čínské fórum o hos-
podářské a obchodní spolupráci. 
Devátý summit spolupráce Číny 
a střední a východní Evropy se má 
konat v Číně v roce 2020. Ze všech 
těchto důvodů se prostor pro hos-
podářskou spolupráci obou zemí 
stále rozšiřuje.

Růst vzájemného obchodu mezi 
ČR a Čínou
Kvůli různě nastaveným paramet-
rům celní hodnoty zboží se význam-
ně liší i údaje o dovozu a vývozu 
vykazované jednotlivými státy. Ob-
chodní data vykazovaná Čínou do 
statistik OSN se často liší od údajů 
vykazovaných Českou republikou. 
Od roku 1993 se každopádně rozsah 
obchodu obou zemí výrazně zvýšil. 
Čína má s ČR kladnou obchodní bi-
lanci a výše obchodního přebytku 
má tendenci růst. 
Podle čínských dat v obchodní da-
tabázi OSN (United Nations Com-
trade Database) se velikost česko-

-čínského obchodu mezi lety 1993 
a 2018 zvětšila z 340 milionů dolarů 
na 16,319 miliardy dolarů, což je 
nárůst asi 48-násobný. Čína vyka-
zovala s Českou republikou v letech 
1993 a 1994 obchodní deficit, ale od 
roku 1995 je obchod Číny s Českou 
republikou v přebytku. V roce 2018 
čínský přebytek v obchodu s ČR do-
sáhl 7,5 miliardy amerických dolarů.
Podle českých dat v obchodní data-
bázi OSN se objem obchodu od roku 
1993 do roku 2018 zvýšil z 328 mili-
onů dolarů na 28,636 miliardy dola-
rů, což je 87-násobný nárůst. V roce 

Obchodní výměna 
mezi ČR a Čínou 

dlouhodobě roste
Jiang Hui 
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spolupráci. Devátý summit spolupráce Číny a střední a východní Evropy se má konat v Číně v roce 

2020. Ze všech těchto důvodů se prostor pro hospodářskou spolupráci obou zemí stále rozšiřuje. 

Růst vzájemného obchodu mezi ČR a Čínou 

Kvůli různě nastaveným parametrům celní hodnoty zboží se významně liší i údaje o dovozu a vývozu 

vykazované jednotlivými státy. Obchodní data vykazovaná Čínou do statistik OSN se často liší od 

údajů vykazovaných Českou republikou. Od roku 1993 se každopádně rozsah obchodu obou zemí 

výrazně zvýšil. Čína má s ČR kladnou obchodní bilanci a výše obchodního přebytku má tendenci růst.  

Podle čínských dat v obchodní databázi OSN (United Nations Comtrade Database) se velikost česko-

čínského obchodu mezi lety 1993 a 2018 zvětšila z 340 milionů dolarů na 16,319 miliardy dolarů, což 

je nárůst asi 48-násobný. Čína vykazovala s Českou republikou v letech 1993 a 1994 obchodní deficit, 

ale od roku 1995 je obchod Číny s Českou republikou v přebytku. V roce 2018 čínský přebytek 

v obchodu s ČR dosáhl 7,5 miliardy amerických dolarů. 

Podle českých dat v obchodní databázi OSN se objem obchodu od roku 1993 do roku 2018 zvýšil 

z 328 milionů dolarů na 28,636 miliardy dolarů, což je 87-násobný nárůst. V roce 1993 měla ČR 

s Čínou obchodní přebytek 175 milionů dolarů, ale od roku 1994 je v přebytku Čína a přebytek rostl 

postupně z 16 milionů dolarů v roce 1994 na 23,47 miliardy amerických dolarů v roce 2018.  

 

V devadesátých letech 20. století byl objem obchodu mezi ČR a Čínou malý a růst byl pomalý. Ovšem 

od roku 2000 začal česko-čínský obchod rychle narůstat. V důsledku globální finanční krize v roce 

2008 se objem obchodu mírně snížil. V nedávném období pak díky podepsání memoranda o Nové 

Hedvábné stezce (Belt and Road Iniciative) a díky prohlubování spolupráce Číny se zeměmi střední a 

východní Evropy rostl objem vzájemného obchodu ještě rychleji než kdy dříve.  
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1993 měla ČR s Čínou obchodní 
přebytek 175 milionů dolarů, ale od 
roku 1994 je v přebytku Čína a pře-
bytek rostl postupně z 16 milionů 
dolarů v roce 1994 na 23,47 miliardy 
amerických dolarů v roce 2018.
V devadesátých letech 20. století byl 
objem obchodu mezi ČR a Čínou 
malý a růst byl pomalý. Ovšem od 
roku 2000 začal česko-čínský ob-
chod rychle narůstat. V důsledku 
globální finanční krize v roce 2008 
se objem obchodu mírně snížil. 
V nedávném období pak díky pode-
psání memoranda o Nové Hedvábné 
stezce a díky prohlubování spoluprá-
ce Číny se zeměmi střední a východ-
ní Evropy rostl objem vzájemného 
obchodu ještě rychleji než kdy dříve.
 
Důležitost obchodu roste pro 
obě strany
Češi exportují do světa zejména auta 
a příslušenství, elektřinu, ocel, stro-
jírenské výrobky, skleněné výrob-
ky, dřevo, chemikálie, pneumatiky 
a nábytek, a naopak importují ropu, 
zemní plyn, počítače, auta a příslu-
šenství, telekomunikační přístroje, 
strojírenské výrobky, zdravotní vý-
robky, železnou rudu, nákladní auta 
a spotřebiče. 

Čína vyváží zejména elektrické výrob-
ky, automobily, mobilní telefony, oble-
čení, hračky, ropu, zemní plyn a měď 
a dováží komodity jako integrované 
obvody, automobily a díly, nástro-
je, měřící přístroje, displeje, počítače 
a počítačové díly, letadla, elektronické 
komponenty, zdravotní materiál, ocel, 
hovězí maso, sójové boby, kukuřici, 
rostlinný olej, bavlnu, mražené kuřecí 
maso, pšenici, vepřové maso apod. 

Čínský trh i český trh se stávaly po-
stupně sále důležitější pro obě strany. 
Podíl čínského vývozu do ČR naros-
tl z 0,07 % celkového vývozu v roce 
1994 na 0,48 % v roce 2018. Podíl 
českých vývozů do Číny narostl z 0,6 
% celkových exportů v roce 1994 na 
1,28 % v roce 2018. Ačkoliv vzájemná 
obchodní závislost obou zemí je rela-
tivně malá, obě země věnují stále větší 
pozornost trhu druhé země a příleži-
tostem ke spolupráci.  

Potenciál dalšího růstu obchodu 
mezi ČR a Čínou
Obchodní potenciál mezi oběma 
zeměmi lze měřit indikátorem 
růstu exportu. Pokud je míra růs-
tu vzájemného exportu obou zemí 
značně větší, než je průměrný růst 
celkového exportu za stejné obdo-
bí, znamená to, že obě země mají 
značný potenciál pro další obchod. 
Od roku 1994 do roku 2018 bylo 
průměrné tempo růstu čínských ex-
portů do Česka 24,78 %, zatímco 
tempo růstu vývozu do celého svě-
ta bylo 14,98 %. Během stejného 
období byl průměrný růst českého 
exportu do Číny 15 %, zatímco růst 
českého exportu do celého světa byl 
v průměru 12,73%.
V celkem 17 letech z období 1994 
až 2018 rostl čínský export do ČR 
mnohem rychleji než do zbytku 
světa. V celkem 11 letech z uvede-
ného období bylo tempo českého 
exportu do Číny rychlejší než růst 
exportu do zbytku světa. 
Lze pozorovat, že čínský trh se 
stává stále důležitějším zdrojem 
růstu pro český export a český trh 
se stává stále důležitějším zdrojem 
růstu pro čínský export. Jakožto 
druhá největší ekonomika světa má 
Čína velkou poptávku po dovozu 
českého zboží. Navíc, s rostoucí 
investiční spoluprací a s rozvojem 
kulturní a turistické výměny mezi 
oběma zeměmi se objem obchodu 
mezi Českou republikou a Čínou 
bude dále rozšiřovat a hospodářská 
a obchodní spolupráce bude přiná-
šet stále více ovoce.

Jinag Hui je Čínským ředitelem 
Konfuciova institutu při VŠFS v Praze
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Obr. 2: Tržní podíl Číny a ČR na celkovém obchodu
CZETOCHN CHNTOCZE

„Čínský trh se stává stále 
důležitějším zdrojem růstu 

pro český export 
a český trh se stává stále 

důležitějším zdrojem růstu 
pro čínský export.“



Vždy, když tradiční 
evropská (americ-
ká) civilizace obra-
cela svoji pozornost 
a zájem k Číně ať 
již z těch či oněch 
důvodů, setkávala 
se nejen s tamějším 

hospodářstvím či politikou, ale 
i s čínskou kulturou. Zejména ve 
starověké Číně především od přelo-
mu 2. a 1. tisíciletí před n. l. až po 
poslední čtvrtinu zmíněného 1. tisí-
ciletí, v době vlády dynastie „Čou“ 
(vládla přibližně v letech 1027 až 
256 př. n. l.), bylo propojení kultury 
s politikou a běžným společenským 
(včetně každodenního občanského) 
životem velmi těsné (pod pojem 
kultura lze v této etapě vývoje čín-
ské společnosti zahrnovat všechny 
projevy tehdejšího duchovního ži-
vota). Bylo by možno vést diskusi 
o tom, zda to byla především kultu-
ra a „duchovní“ dění, které výraz-
ně ovlivňovalo politický a „reálný“ 
život tehdejší čínské společnosti či 
tomu bylo naopak. 
Integračním principem tohoto 
duchovního života tehdejší čín-
ské společnosti, stejně jako tomu 
bylo i v pozdějších dobách a u ji-

ných společností (zejména od 
6. stol. př. n. l. a je tomu dodnes) 
byla filozofie, která právě ve sta-
rověké Číně byla nejen „inte-
grátorem“, nýbrž „motivátorem“ 
a „iniciátorem“ duchovního (a tím 
i reálného, zejména politického) ži-
vota společnosti.

Čínská filozofie ve svých počátcích, 
(podobně jako filozofie indická či 
řecká) vycházela z tradiční mytolo-
gie a v mnohém, zejména v raném 
stádiu svého vývoje se mytologii 
blížila způsoby vyjadřování, včet-
ně využívání např. alegorií. Soubor 
nejstarších čínských mýtů je z pod-
statné části obsažen v „Knize hor 
a moří“ (Šan chaj ting), jejíž autory 
nelze uvést, a která s největší prav-
děpodobností pochází přibližně ze 

7. až 6. století př. n. l. V průběhu 
1. poloviny 1. tisíciletí př. n. l. vzni-
kají další knihy klasické čínské 
kultury a vzdělanosti, které lze již 
označit jako určité soustředění či 
shrnutí tehdejšího myšlení.
Vznikající (a nadále se formující) 
filozofické myšlení nepochybně 
reflektovalo (stejně jako ostatní 
součásti čínské kultury) základní 
vývojové trendy a konflikty své 
doby a stejně tak je nepochybné, 
že tato „reflexe“ byla vždy výrazně 
ovlivněna různým úhlem pohledu, 
tj. postavením (eventuálně spole-
čenskou aktivitou) autora. To lze 

v plné míře vztáhnout i na Konfucia 
a jeho dílo, ale také na jeho pokra-
čovatele a interpretátory (jak do-
bové, tak i do jisté míry současné). 

Konfucius 
a jeho doba

Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
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Přinášíme první ze série článků 
Prof. Vladimíra Čecháka 

na téma osobnosti Konfucia, 
jehož jméno nese čínský 

vzdělávací institut 

„Filozofie byla ve starověké 
Číně nejen integrátorem, 

ale i motivátorem 
duchovního a politického 

života společnosti.“

„V historické literatuře 
věnované starověké Číně 
bývá Konfuciovo období 
označováno jako období 

válek a filozofie.“



Rodící se filozofické myšlení v 7. až 
6. století př. n. l. v Číně se orien-
tovalo především vztahy postave-
ní člověka k tehdejší společnosti, 
uspořádání společenských vztahů 
či na povahu společenské autority. 
Dnešním termínem bychom mohli 
tuto orientaci označit jako eticko-

-společenskou. Říše Čou, v této 
době Východní říše Čou, prochá-
zí procesem oslabování centrální 
moci a s tím spojeným růstem kon-
fliktů mezi jednotlivými „lokální-
mi“ vládci, které jsou stále častěji 
řešeny formou válečných střetnutí. 
To je zřejmě jeden z nejdůležitěj-
ších důvodů proč se většina tehdej-
ších myslitelů obrací k minulosti, 
k době, kdy moc centrálního vlád-
ce zajišťovala „mír a pořádek“. Na 

rozdíl od myslitelů předcházející 
doby, kteří „autoritu zajišťující mír 
a pořádek“ považovali za „danou“ 
a nezpochybnitelnou, více méně 
přirozenou, se již koncem 7. stol. 
př. n. l. můžeme s velkou pravdě-
podobností setkat s texty usilujícími 

o její racionální zdůvodnění. Právě 
tímto začíná být filozofie filozofií. 
Nejen konstatuje, ale i (racionálně) 
argumentuje a zdůvodňuje. Z dří-
ve společností akceptovatelných 

a uznávaných hodnot konstruuje 
relativně ucelený systém. Právě 
proto bývá v historické literatu-
ře věnované starověké Číně toto 
období označováno jako „období 
válek a filozofie“. V tomto období 
a v poslední třetině 6. stol. a prv-
ní třetině 5. století př. n. l. se utvá-
řelo i dílo Konfuciovo (Khung - c´, 
Khung – Fu – c´), jednoho z nejvý-
raznějších čínských myslitelů nejen 
své doby, jehož myšlenkový odkaz 
ovlivnil vývoj čínského filozofické-
ho myšlení a čínské kultury na řadu 
dalších století.  

Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. 
je bývalý rektorem VŠFS, v součas-
nosti působí na katedře regionální-
ho rozvoje a veřejné správy VŠFS
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„Myšlenkový odkaz Konfucia 
ovlivnil vývoj čínského 
filozofického myšlení 

a čínské kultury 
na řadu dalších století.“

Předchozí vydání bulletinu v české, čínské a anglické verzi najdete na
www.konfucius-vsfs.cz/sluzby/ekonomicky-think-tank/
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VŠFS a Čína
Bohuslava Šenkýřová

Vysoká škola fi-
nanční a správní  
21. 11. 2018 na zákla-
dě smlouvy s Ředitel-
stvím Konfuciových 
institutů v Pekingu 
(Hanban) za účas-

ti první místopředsedkyně čínské 
vlády paní Sun ChunLan, ministra 
školství pana Chen Baosheng a dal-
ších významných představitelů čín-
ských i českých institucí slavnostně 
založila Konfuciův institut v Praze. 

Vznikl ve spolupráci s čínskou uni-
verzitou China Jiliang University 
z města Hangzhou. Jeho činnost 
bude směřovat do tří oblastí: stan-
dardní výuky čínštiny, kulturně-soci-

ální, která bude seznamovat zájemce 
s tradiční čínskou kulturou, jako je 
např. kaligrafie nebo čajový obřad, 
a na ekonomicko-podnikatelský 
think-tank. Ten ve spolupráci s čín-
skými univerzitami bude vyvíjet 
vědecko-výzkumnou činnost, spolu-
pracovat na společných projektech 
s firmami a bude nabízet ekonomic-
ké analýzy prostřednictvím bulletinu, 
jehož první číslo právě čtete. Hlavní 
zaměření VŠFS na finance a mezi-
národní ekonomiku se tak promítá 
i do Konfuciova institutu.

Konfuciův institut může sehrát 
významnou roli v posilování byzny-
su, výzkumu a výuce čínského ja-
zyka, stejně jako přiblížit mentalitu 
čínského národa, což je pro úspěch 
v ekonomické oblasti v případě 
Číny naprosto klíčový předpoklad. 
Není náhodou, že z více jak pěti 
stovek Konfuciových institutů ve 
světě jich je devadesát jen ve Spo-
jených státech amerických. 

Dlouholetá spolupráce se City Uni-
versity of Seattle, její čínští studenti 
a pobočka v Pekingu inspirovaly  

První místopředsedkyně čínské vlády ČLR Sun Chunlan  
a  Bohuslava Šenkýřová na otevření Konfuciova institutu.

„Konfuciův institut  
může sehrát  

významnou roli  
v posilování byznysu,  

výzkumu a výuce  
čínského jazyka,  

stejně jako  
přiblížit mentalitu  
čínského národa.“
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Dopad koronaviru 
na VŠFS

Bohuslava Šenkýřová

Infekční  nemoc 
COVID-19, jejímž 
původcem je nový 
typ viru označovaný 
obecně jako korona-
virus, a která u lidí 
s oslabenou imunitou 

způsobuje těžký zápal plic, zasáhla 
Čínu, Českou republiku, česko-čínské 
vztahy i Vysokou školu finanční 
a správní. Na VŠFS studuje stovka 
studentů z čínské ekonomické uni-
verzity Changchun University of Fi-
nance and Economics a několik tisíc 
studentů z České republiky a desí-
tek dalších zemí světa. COVID-19 
nemá naštěstí oběti mezi zaměst-
nanci či studenty VŠFS, přesto 
tato pandemie zásadním způsobem 
ovlivnila chod školy. 

Nemoc vypukla v prosinci 2019 
v Čínském městě Wu-chan v době, 
kdy část našich čínských studentů 
odjela během zkouškového obdo-
bí domů, a to i na oslavu čínské-
ho Nového roku (25. ledna 2020). 
23. ledna byla ve Wu-chanu zave-
dena karanténa, která se postupně 

rozšířila do dalších oblastí Číny. 
Některým čínským studentům se 
podařilo vrátit do Prahy, třebaže 
česká vláda 9. února ve snaze bránit 
přesunu viru na české území za-

stavila veškeré přímé lety z Číny.  
Ti museli zůstat ve čtrnáctidenní ka-
ranténě a nemohli fyzicky navštěvo-

vat přednášky. VŠFS vyčlenila ve 
vlastním ubytovacím zařízení poko-
je, které jsou ke karanténě vhodné. 
Disponují vlastní kuchyňkou, WC 
a sprchou. Je třeba vysoce ocenit 
spolupráci ostatních čínských stu-
dentů včetně jejich učitelky, kteří 
byli velmi disciplinovaní a ochotní 
vzájemně si pomáhat. VŠFS zajis-
tila úklid, dezinfekci, teploměry 
apod. Do začátku letního semestru 
se všichni čínští studenti nestih-
li vrátit ke studiu. Z 98 jich ještě 
v únoru bylo 38 v Číně.

10. března rozhodla vláda ČR 
o uzavření škol, na což musela 

1 |

„10. března rozhodla 
 vláda ČR o uzavření škol,

 na což musela  
zareagovat i VŠFS.“

http://www.konfucius-vsfs.cz/sluzby/ekonomicky-think-tank/

