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Postavení Koreje v MV 

Do 70. let 19. století: Izolace 

1910-1945: Japonská okupace 

1950-1953: Korejská válka 

Demokratizace 

Liberalizace 

Letní olympiáda Soul 

2000 - Kim Te-džung 

2007 - Pan Ki-mun 

2008 – I Mjong-bak 

2008 - Začátek krize 

2008 - Globální Korea 

I Sung-man 

Pak Čong-hi 

Obnova země 

Direktivismus 

Asijská krize 

„Lost Years“ 

Frustrace 

1910-1953 1953-1987 1987-1997 1997-1998 2000 ~ 



Doktríny zahr. politiky 
(1953 – 2008) 

• Legitimita a uznání ve světě 

– 1953 – 1991 

– diplomatická parita 

– vstup obou Korejí do OSN 
 

• Mír na Korejském poloostrově 

– 1991 – 2008  

– severní a sluneční politika 
 

• Globální Korea 

– 2008 – 2013 (?) 

– MB doktrína (I Mjong-bak) 



Východiska 2008 

 

Nové administrativy: 

• Prezident KR: I Mjong-bak 

• Prezident USA: Barack Hussein Obama 
 

Otázky MV ve východní Asii: 

• Východní Asie: regionální (des)integrace 

• USA: revizionistický hegemon 

• ČLR: návrat k tributárnímu systému 

• Japonsko: normální mocnost 

• KLDR: racionální balancér 

 

 



MB doktrína 
Globální Korea 

1. 2. 3. 4. 

Politický  

aktér 

•USA 

•ČLR  

•Japonsko 

•KLDR 

•Rusko 

•Revize vztahů 

ve východní 

Asii 

•Rovnováha 

Ekonomický 

aktér 

•747 

•Green New 

Deal  

•FTA 

•ODA 

•Suroviny 

 

Hard Power 

•Jádro jako 

možnost? 

•Somálsko 

•BV 

 

Soft Power 

•Korean 

Wave 

•Stipendia 

GLOBÁLNÍ 

KOREA 

Korejská 

otázka 

•Vnitřní 

problém 

•Reciprocita 

•Hawk 

5. 



Liberální kritika MB doktríny 

• Přerušení mezikorejských kanálů umožňujících esenciální dialog 

• Absence tzv. exit strategie pro zachování elementárního rámce 

spolupráce mezi oběma Korejemi 

• Neprůchodnost šestistranných jednání 

• S KLDR nelze uzavírat „obchodní kontrakty“ 

• Intenzita orientace na koalici s USA a domnělý návrat k bipolaritě 

• Psychologický tlak na jihokorejské voliče a manipulace s veřejným 

míněním  



Souvislosti incidentu Čchonan 

• Reakce Korejské republiky  

– zastavení obchodní výměny 

– zákaz plavby do jihokorejských vod  

– obvinění před Radou bezpečnosti OSN  

– ohlášení nových cvičení s USA 

– vysílání z tlampačů proti KLDR a shazování letáků 

 

→ nejsilnější (hawkish) možná opatření (vyjma vojenské akce) 



Souvislosti incidentu Čchonan 

(reakce KLDR) 

1. Přerušujeme veškeré vztahy s loutkovou vládou.  

2. S prezidentem I Mjong-bakem nebudeme jednat do té doby, dokud on 

bude setrvávat ve funkci. 

3. Pracovníci Červeného kříže skončí. 

4. Veškerá komunikace mezi oběma zeměmi je zastavena. 

5. Z průmyslové zóny Kaesong budou okamžitě vyhoštěni jihokorejští 

pracovníci.  

6. Spustíme totální protiútok proti skupině loutek, která začala s touto 

„psychologickou válkou proti Severu“.  

7. Pohyb jihokorejských plavidel v našich výsostných vodách a pohyb letadel 

nad naším vzdušným prostorem je zcela zakázán.  

8. Od teď budeme postupovat podle válečného práva.  
 

 

 

Nemáme žádné slitování ani trpělivost s takovými maniaky, patolízaly, zrádci 

a válečnými štváči jakými je jihokorejská vláda v čele s I Mjong-bakem. 



Čchonan a výzvy MB doktríně 

• Pravděpodobnost totální války? (návrat k vojenským rozhovorům) 

• Incident Čchonan jako standardní výkyv (opětovné zlepšení vztahů) 

• Pevnost a udržitelnost stávajících vztahů s USA 

• Užší definování bezpečnostní dynamiky Korejského poloostrova po 

incidentu Čchonan: 

1.Čína vs. Korejský poloostrov 

2.Revize národní bezpečnostní strategie KR 

3.Rostoucí bezpečnostní a ekonomická zodpovědnost KR 

 



Závěr prezentace 

• MB doktrína se ukázala jako udržitelný koncept 

• V základních konturách setrvala i v podmínkách incidentu Čchonan 

• Stále zřetelněji se ukazují možné limity 

• Zvýšení flexibility, větší nezávislost na americké koalici stejně jako 

strategické vyrovnávání se s emancipující a stále asertivnější Čínou 

patří mezi základní výzvy MB doktríny.  

• Posílení regionálního prvku v rádoby čistě globálním konceptu se 

tak musí stát opět prioritní součástí daného konceptu. 

• Konečný dopad MB doktríny srovnatelný se sluneční politikou 
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Máte nějaké další otázky? 


