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AnotaceCílem této práce je vysvětlit vývoj taiwanské zahraniční politiky vůči Čínské lidové republice od demokratizace ostrova na konci 80. let minulého století do současnosti pomocí tří velkých teoretických tradic mezinárodních vztahů. Za tímto účelem boudou na základě analýzy těchto tradic (realistické, liberální a konstruktivistické] formulovány hypotézy a ty budou následně aplikovány na předmět tohoto výzkumu. Za závislou proměnnou byla určena míra konfliktnosti zahraniční politiky v daném období. Z metodologického hlediska se tedy jedná o případovou studii. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, z nichž první analyzuje zmíněné teoretické tradice. Druhá stručně popisuje historický kontext nutný k pochopení problematiky taiwanské národní identity. Třetí kapitola analyzuje taiwanskou zahraniční politiku vůči Číně během období odpovídajících vládě tří demokratických prezidentů Taiwanu. Poslední čtvrtá kapitola je pak věnována analýze nezávislých proměnných a vyhodnocení jednotlivých hypotéz. Tento výzkum ukázal, že ani jedna z testovaných teorií není schopna dostatečně vysvětlit vývoj zahraniční politiky Taiwanu ve zkoumaném období. Analýza mimo plán však naznačila možnost korelace mezi ideologií prezidentů a konfliktnosti zahraniční politiky Taiwanu. Autor proto navrhuje testování ideového liberalismu pro budoucí výzkum v této oblasti.
AnnotationThe aim of this thesis is to explain the dynamic of Taiwanese foreign policy in relation to the Peoples Republic of China since the late 1980s to the present by using three theoretical traditions of international relations. To that end, several hypotheses will be formulated after analysing these traditions (realist, liberal and constructivist] and then applied on the subject of this research. The dependent variable was identified as the conflictive attitude of Taiwanese foreign policy in a given time period. In terms of methodology this is a case study. This research is divided into four chapters the first of which analyses the above mentioned theoretical traditional. The second part briefly describes the historical context necessary to understand the problematic nature of Taiwanese national identity. The third chapter analyses Taiwanese foreign policy in relation to China during time periods representing the terms of office of three democratic presidents of Taiwan. The last fourth chapter is to the analysis of independent variables and the evaluation of hypotheses. This research showed that of the tested theories neither one is able to explain the development of Taiwanese foreign policy in the examined period. The analysis however suggested that there might be a correlation between the ideology of the presidents and the nature of foreign policy, The



author therefore suggests the application of ideational liberalism in future research in thisarea.
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ÚvodRegion východní Asie je již řadu let některými teoretiky mezinárodních vztahů považován za oblast, která ilustruje limity západních racionálních teorií. Zejména konstruktivisté prohlašují, že směry jako realismus a liberalismus jsou založeny na zkušenostech evropské politiky po vestfálském míru a vycházejí ze západního politického myšlení. Je proto chybou je aplikovat na regiony vycházející z odlišných politických idejí či kulturní identity. Anarchická povaha mezinárodního prostředí pak nemá závazný dopad na chování států v podobě, kterou prosazují zastánci realistické tradice. Mezinárodněpolitická praxe tedy dle konstruktivismu není podmíněná objektivními materiálními faktory, nýbrž je pouze sociálním konstruktem vycházejícím ze zájmů svých aktérů (Wendt, 1992).Jako příklad nepoužitelnosti těchto západních teorií jsou uváděny zejména státy patřící do čínské kulturní sféry, do značné míry ovlivněné politickou filosofií konfucianismu. Ty by podle konstruktivistů měly ve své zahraniční politice reflektovat svou národní a kulturní identitu spíše než ekonomické či mocenské zájmy. Zejména státy, jako jsou Korejská republika a Japonsko, měly po staletí kulturní a politické vazby na císařskou Čínu, a jejich národní identita byla proto do značné míry formována konfrontací s čínskou identitou. V posledních letech však v této souvislosti roste význam Taiwanu. Ačkoliv se jedná o ostrovní stát, který je z historického i politického hlediska velmi úzce spjat s Čínou po prezidentských volbách v lednu 2016 zaujímá ve své zahraniční politice protičínský postoj, a představuje tak velkou překážku pro Čínskou lidovou republiku usilující v současnosti o regionální hegemonii.Právě vztahy mezi těmito dvěma státy jsou již desítky let politicky velmi citlivé. Původní konflikt trvající od konce čínské občanské války mezi pravicovou stranou Guomindang (GMD), vládnoucí na Taiwanu, a komunisty na pevnině byl postupně odsunut do pozadí. Spojené státy totiž uzavřely s taiwanskou vládou dohodu, které zabránila Číně ostrov obsadit. Avšak na přelomu dvacátého a jednadvacátého století se situace v regionu dramaticky mění. Na ostrově se totiž objevuje pro Čínskou lidovou republiku mnohem větší hrozba v podobě vzestupu taiwanského nacionalismu, ke kterému došlo v důsledku demokratizačního procesu ve druhé polovině 80. let. Tuto ideologii totiž prosazuje jeden z hlavních politických subjektů na Taiwanu - Demokratická progresivní strana (DPP), která se mimo jiné hlásí k myšlence formálně nezávislého Taiwanu. Formální vyhlášení samostatnosti by narušilo dosavadní status quo v regionu a mohlo by vést až k otevřenému konfliktu s pevninskou Čínou.
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Dalším faktorem ohrožujícím dosavadní mocenskou rovnováhu ve východní Asii je zahraničně politická orientace administrativy bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy (známá jako tzv. American Pivot to Asia], spočívající v posílení aktivní spolupráce mezi Spojenými státy a jejími regionálními partnery, včetně právě Taiwanu. Navzdory těmto překážkám, narušujícím pokračování dosavadní politiky faktického příměří, však dosud nikdy nedošlo k eskalaci, a to i přes otevřeně nacionalistickou zahraniční politiku některých taiwanských vlád. V období od roku 2008 do 2016 dokonce dochází ke značnému zlepšení vztahů Taiwanu s Čínskou lidovou republikou. Jakými faktory lze tento zvláštní vývoj vysvětlit? Současná literatura věnující se Taiwanu na tuto otázku nedokáže uspokojivě odpovědět.Monografie popisující historii demokratického Taiwanu, například Taiwan: A New 
History historika Murraye Rubinsteina či Taiwan: A Political History amerického politologa Dennyho Roye se dotýkají zahraniční politiky ostrovního státu pouze okrajově. Jedná se o historické práce, které se zaměřují spíše na vnitřní politiku a ideologii vládnoucích prezidentů v daném období. V České republice vydaná publikace Dějiny Taiwanu sinologů Ivany Bakešové, Zdenky Heřmanové a Rudolfa Fůrsta má podobný problém, navíc vůbec nepokrývá období od roku 2004, které je pro tuto analýzu velmi důležité. Nicméně všechny tyto tři publikace budou v této práci využity, a to pro analýzu historických kořenů taiwanské národní a politické identity ve druhé kapitole.Odborné práce, které se soustřeďují výlučně na zahraniční politiku Taiwanu, jsou rovněž problematické. Ve většině případů se totiž zaměřují pouze na úzké časové období (zpravidla zahraniční politiku jednoho z prezidentů]. Příkladem je monografie China and 
Taiwan: Cross-strait Relations Under Chen Shui-bian, která analyzuje vztahy Taiwanu s Čínou pouze v období vlády druhého demokratického prezidenta Taiwanu - Chen Shui-biana, nebo článek Cross-Strait Relations under the Ma Ying-jeou administration: From Economic to 
Political Dependence japonského profesora mezinárodních vztahů Yasuhira Matsudy, který naopak analyzuje období od roku 2008.V této souvislosti je potřeba zmínit monografii The U. S.-Taiwan-China Relationship in 
International Law and Policy, kterou napsal mezinárodněprávní teoretik Lung-chu Chen. Tato práce je výjimečná, analyzuje totiž zahraniční politiku Taiwanu od konce občanské války do současnosti, nicméně činí tak spíše z perspektivy mezinárodního práva, nikoliv teorií mezinárodních vztahů. Ani jedna z těchto publikací tedy není schopna vysvětlit vývoj taiwanské politiky.
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Tato práce si klade za cíl testovat schopnost hlavních teoretických tradic objasnit tento vývoj. Hlavní výzkumnou otázkou tedy bude: Jaké faktory vysvětlují změny v politice Taiwanu vůči Číně? Ktomu budou analyzovány tři hlavní teoretické tradice mezinárodních vztahů a následně budou výroky těchto tradic empiricky ověřeny na příkladu tří taiwanských vlád. Z teoretického východiska tedy tento výzkum vychází ze tří obecných teoretických tradic, liberalismu, realismu a sociálního konstruktivismu. Ty se dále dělí na několik specifických teoretických směrů, na nichž budou založeny dílčí hypotézy a výzkumné otázky. Některé z těchto teorii však nebudou součásti této práce, jelikož je ze své podstaty nelze aplikovat na výše zmíněný případ vztahů Taiwanu vůči Číně.Tato práce je rozdělena na čtyři části. První z nich je teoretická, věnovaná popisu všech použitých tradic, teoretických směrů a formulaci dílčích hypotéz z nich vyplývajících. Z toho vychází i její členění na jednotlivé kapitoly, z nichž každá je zaměřena na jednu specifickou teorii tak, jak byly výše shrnuty. Dále je do každé kapitoly zahrnuta podkapitola definující jednotlivé proměnné, jež vycházejíz předmětu výzkumu a na jejichž základě bude formulována dílčí hypotéza u každého teoretického směru. Druhá část práce je vyhrazena stručnému popisu taiwanské historie se zaměřením na problematiku identity taiwanského obyvatelstva a historickým vazbám ostrova na okolní státy, zejména pak na Čínu a Japonsko. Analytickou část práce tvoří rovněž dvě kapitoly. Třetí kapitola je zaměřena na samotný případ zahraniční politiky Taiwanu vůči Čínské lidové republice. Tato část je dělena na kapitoly a podkapitoly, a to na základě volebních období jednotlivých taiwanských prezidentů, z nichž každé představuje unikátní formu vztahů s pevninou. Čtvrtá kapitola pak definuje a analyzuje jednotlivé nezávislé proměnné pro celé zkoumané období.Jelikož se v případě čínského názvosloví a pojmů jedná o slova původně psaná v tradičních (používaných na Taiwanu) nebo zjednodušených (používaných na pevnině) čínských znacích, bylo v této práci nutné zvolit jeden z jejich možných přepisů do latinky. Při výběru byl kladen důraz především na autentičnost a zároveň univerzálnost daného přepisu. Z těchto důvodů byl zvolen tzv. Hányú Pinyin, což je nejčastější způsob zápisu čínských znaků využívaný ve světové literatuře a od roku 2009 oficiální forma transkripce používaná na Taiwanu. Výjimku však budou tvořit vlastní jména, mající zavedenou počeštěnou podobu.
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1. Teoretický rámec1.1. Klasický realismus a neorealismusNejstarší teoretická tradice v oboru mezinárodních vztahů je realismus. Jako i jiné tradice obsahuje realismus široké množství teorií a přístupům Jejich společným znakem je zaměření na národní stát jako na základní jednotku mezinárodních vztahů. Tyto státy pak v mezinárodním systému představují racionálně-egoistické aktéry jednající vždy racionálně za účelem prosazování svých bezpečnostních zájmů. Systém mezinárodních vztahů má anarchickou podobu (neexistuje žádná nadnárodní autorita], vždy je zde tedy hrozba války a zničení, jelikož státy si nemohou být jisty záměry svých sousedů.Představitelé původního, tzv. klasického pojetí realismu, jako jsou Edward Carr a Hans Morgenthau, prosazovali striktně deterministické pojetí mezinárodních vztahů; chování států v mezinárodním systému je předurčeno historicky stálými a neměnnými okolnostmi, je tedy do značné míry předvídatelné. Od jiných teoretických tradic se klasický realismus odlišuje také svým negativním pohledem na lidskou přirozenost. Jednotlivec je ve svém jednání motivován především strachem a z něho vyplývající snahou zajistit svou bezpečnost. Manifestací tohoto primárního lidského zájmu je pak chování státu, který je manifestací kolektivního zájmu jednotlivců (Kirshner, 2010, s. 55-56], Tento přístup se v průběhu šedesátých let1 2 ocitá pod kritikou zastánců tzv. scientismu, poukazujících na jeho metodologické nedostatky, a to mimo jiné právě z empirického hlediska na neuchopitelná tvrzení klasických realistů o lidské přirozenosti (Drulák, 2010, s. 48-49],Scientistickou podobu realismu poprvé formuloval v roce 1979 americký politolog Kenneth Waltz. Od klasického realismu se tento neorealismus neboli strukturální realismus odlišuje především tím, že za hlavní faktor pro jednání státu v MV nepovažuje lidskou přirozenost, nýbrž výše zmíněnou anarchickou povahu mezinárodního systému. Neorealismus jako takový se dále dělí na ofenzivní a defenzivní variantu. Ofenzivní realisté jako John Mearsheimer zastávají názor, že státy vyvinou maximální úsilí, aby zvýšily svou „relativní moc" (Mearsheimer, 2014, s. 21] a posílily tak své postavení v rámci mezinárodního systému (v ideálním případě dosáhly statutu hegemona3], jelikož si nemůžou být nikdy jisty
1 Teoretici MV zpravidla neoznačují teoretické přístupy jako realismus za teorie, nýbrž za tradice, paradigmata, z nichž jednotlivé teorie vyplývají (Wang, 2004, s. 175).2 Dekáda, která se do dějin oboru mezinárodních vztahů zapsala jako období tzv. druhé velké debaty mezi zastánci scientistické a historické metodologie (Drulák, 2010, s. 48-49).3 Mearsheimer však zároveň konstatuje, že dosáhnout globální hegemonie je z praktického hlediska téměř nemožné (Mearsheimer, 2014, s. 145). 11



úmysly jiných států, představujících bezpečnostní riziko. V praxi to znamená, že státy jsou předurčeny k expanzivnímu chování a agresi vůči svým možným mocenským konkurentům.V opozici vůči tomuto modelu chování států stojí tzv. defenzivní realismus, který formuloval již výše zmíněný Kenneth Waltz. Bezpečnost státu může být dle jeho mínění zajištěna i formou bezpečnostních aliancí, které zajišťují status quo mezinárodního mocenského uspořádání (Waltz, 1979 s. 16). Představa ofenzivních realistů o nutnosti neustálé pokračující agrese může být pro stát dokonce kontraproduktivní, jelikož představuje zbytečné riziko a marnění jinak lépe využitelných prostředků. Hlavním cílem není kontinuální posilování svého postavení v rámci systému, nýbrž jeho trvalá garance (Waltz, 1979, s. 129). Státy jsou tedy nuceny budovat obranné pakty či aliance ve snaze vyrovnat vojenskou převahu možného hegemona. Klíčovým pojmem v této souvislosti je koncept rovnováhy moci. Pro defenzivní realisty je proto nejstabilnější formou mezinárodního uspořádání bipolarita, přibližně odpovídající éře studené války (Waltz, 1964, s. 882-883).Tento koncept rovnováhy moci dále modifikoval Stephen Walt ve svém článku publikovaném v roce 1985. V případě, že mocenský rozdíl mezi možným hegemonem a menšími státy překročí jistou hranici, budou tyto státy dobrovolně prosazovat podřízenou politiku4, aby zajistily své přežití (Walt, 1985, s. 4-5). Koncept rovnováhy moci je tak upřesněn na „rovnováhu hrozeb"5, jelikož je to právě tato existenční hrozba, která pro slabé státy představuje hlavní důvod příklonu k této bezpečnostní strategii.
1.1.1. Taiwanská zahraniční politika z pohledu realismu Realistická tradice chápe současné vztahy ve Východočínském moři jako ukázkový příklad bezpečnostního dilematu. Čína se snaží za každou cenu zachovat status quo v regionu, taiwanští nacionalisté naopak touží po samostatnosti. Jak už bylo zmíněno, formální vyhlášení nezávislosti by mohlo vést k otevřenému konfliktu mezi hlavním spojencem Taiwanu - USA a Čínou. Jelikož jsou ale obě velmoci mocensky vyrovnané, prosazují i Spojené státy umírněnou politiku. Z hlediska budoucího vývoje v regionu se jednotlivé teorie realismu rozcházejí (Friedberg, 2005, s. 22-24).Zastánci ofenzivního realismu hovoří o nevyhnutelnosti konfrontace mezi západním hegemonem, snažícím se zachovat svůj historický vliv v oblasti, a rostoucí velmocí na východě - Čínou (Kirshner, 2010, s. 59-60). Defenzivní realisté naopak předpovídají mírový

4Walt pro tuto strategii používá termín „Bandwagoing" (Walt, 1985, s. 4-5).5 V anglickém originále Balance of Threat. 12



růst Číny a pokračování nekonfliktního vývoje jejího vztahů se Spojenými státy6. Před aplikací realistické tradice na předmět tohoto výzkumu, taiwanskou zahraniční politiku, je proto nezbytně nutné nejprve identifikovat konkrétní teorie, na jejichž základě bude následně formulována hypotéza.V této souvislosti bude tato práce čerpat z empiricky ověřitelné podoby realistické tradice, tedy neorealismu, a to jak z ofenzivního, tak i defenzivního směru. Z defenzivního realismu je však nutno vypustit Waltův koncept rovnováhy hrozeb a z něj vyplývající „bandwangoing" slabých států. Příčinou pro jeho nevyužitelnost v této práci je absence jejího základního předpokladu - akutních bezpečnostních hrozeb Taiwanu ze strany Čínské lidové republiky, a to především kvůli bezpečnostním garancím, které ostrovu poskytují Spojené státy již od dob studené války. Koncept rovnováhy moci, jak je definován defenzivními realisty, však použít lze. Waltovy proměnné určující bezpečnostní strategii států (jako jejich geografická blízkost a ofenzivnost jejich armád] by totiž na zmíněném příkladu taiwanské zahraniční politiky měly tytéž dopady jako předpovědi ofenzivních realistů (Walt, 1985, s. 9- 21]. Obecné výroky obou směrů neorealismu o mocenských příčinách chování států v mezinárodním systému tak lze bez problému testovat.V případě těchto mocenských příčin se jedná především o mocenský trojúhelník mezi Taiwanem, Čínou a Spojenými státy. Konkrétně jde zejména o vyrovnávání hrozby, kterou pro čínskou regionální hegemonii ve východní Asii představuje formální vyhlášení nezávislosti Taiwanujako součásti sféry vlivu USA a kterou naopak pro Spojené státy představuje riziko otevřeného ozbrojeného konfliktu s Čínou. První hypotéza tohoto výzkumu, plynoucí z realistické tradice, proto zní (Hl]: Povaha zahraniční politiky Taiwanu vůči Číně se mění v závislosti na mocenském postavení Taiwanu v regionu a specificky vůči Číně. Tato proměnná bude určena na základě rozložení moci mezi těmito státy. Ktomu bude využit model7, který původně navrhl americký analytik CIA Ray S. Cline v roce 1994 a který následně upravil a zjednodušil taiwanský politolog Chin-Lung Chang ve svém výzkumu z roku 2004. Tento jednoduchý vzorec měří moc států v mezinárodním systému jako součet tří faktorů. První z nich je to, co Cline nazývá „přelomovou hustotou8". Ta je
6 Jako důvod uvádějí bezpečnostní dilema, ve kterém se oba státy nacházejí. Hrozba vzájemného sebezniěení, vyplývající z jejich vlastnictví jaderných zbraní, totiž převyšuje primární zájem těchto států posílit svůj vliv v regionu.7 Ray Cline jako faktory uvádí strategické úsmysly a vůli tyto strategické cíle prosadit (v originále „strategie purpose" a „national will“). Ty však Chang odmítá, jelikož jsou ze své podstaty subjektivní, a nelze je tedy empiricky určit (Chang, 2004, s. 5-7). Z tohoto důvodu také nebudou tyto dva faktory v této práci využity.8 V anglickém originále Cline používá termín „critical mass" (Chang, 2004, s. 7).
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definována jako součet rozlohy daného státu a počtu jeho obyvatel. Dalším činitelem je ekonomická moc státu, která je vyměřena jeho hrubým národním produktem. Posledním z těchto faktorů je vojenská moc, jež je dána výdaji na obranu (Chang, 2004, s. 5-7], Na základě těchto údajů bude vypočten kvocient pro všechny 3 relevantní státy, tedy Čínu, Taiwan a USA, který stanoví jejich mocenský potenciál. Ten bude následně porovnán s povahou zahraniční politiky Taiwanu vdaném časovém období, jež charakterizují období vlády jednotlivých taiwanských prezidentů.Changův kvocient pro výpočet moci státu lze tedy zapsat jako rovnici: P = CM+E+M

,, v, ,, počet obyvatel daného státu . __ , rozloha daného státu „ „„kdy „přelomová hustota CM =  --------——-------------  x 100 + --------- —---------  x 100,svět svět
i . , , „ HNP „„„ . , , ,, výdaje na obranu v . , ,ekonomická moc E = ----- X 200 a vojenská moc M = -------------------- X 200. Jelikož se jednasvět světo číselný údaj, je tato proměnná měřena na kvantitativní, přesněji poměrové úrovni.

1.2. Liberální tradiceLiberální paradigma vzniká již před první světovou válkou jako kritika určitých předpokladů realistů o chování států v mezinárodním systému. Jde zejména o jejich deterministické pojetí mezinárodního systému, nevyhnutelnost mezistátních konfliktů a přílišné zaměření na národní stát. Dle mínění liberálů zůstává národní stát nadále důležitým (ne-li hlavním] aktérem systému mezinárodních vztahů, není však jeho základní jednotkou. Chování státu není dáno strukturou mezinárodního systému, jak prohlašují realisté, nýbrž je určeno také zájmy sociálních skupin (i jednotlivců], které se ne vždy shodují se zájmy státu jako celku (Karlas, 2004, s. 14-15], Ve středu zájmu liberálů jsou tedy i vnitrostátní faktory a vyjednávači procesy určující tyto státní preference. Z liberálního pojetí mezinárodních vztahů taktéž vyplývá možnost trvalého mírového uspořádání světa. V této souvislosti je patrný vliv politické filosofie Immanuela Kanta na liberální tradici9 10. Právě tento koncept transformace a pokroku v mezinárodních vztazích je nicméně kritizován realisty, kteří pak označují liberalismus jako tradici idealistickou, ne-li přímo utopickou (Drulák, 2010, s. 72- 73], Liberální tradici lze rozdělit na tři hlavní směry i° - liberalismus obchodní, republikánský a institucionální. Za počátek obchodního liberalismu je považována
9 Mezi jiné filosofické zdroje liberální tradice patří také stoicismus (svým důrazem na kosmopolitismus), středověká scholastika, ale i osvícenství (Drulák, 2010, s. 72).10 Existuje i čtvrtá podoba tradičního poválečného liberalismu, tzv. sociologický liberalismus, mezi jehož hlavní představitele patří John Burton, James Rosenau a A. J. P. Taylor (Aneek, 2010, s. 11). Tento směr je inspirován teorií komunikace Karla W. Deutsche a soustředí se zejména na působení nevládních aktérů (Richardson, 2001, s. 77). 14



monografie Normana Angella s názvem Velká iluze z roku 1910. Zde autor předkládá svou teorii interdependence států, dle které ekonomická provázanost evropských zemí (Angell hovoří zejména o Anglii a Německu], ke které došlo v důsledku liberalizace mezinárodního obchodu na přelomu 19. a 20. století, zbavuje tyto státy potřeby ekonomicky motivované expanze, jelikož se jim dostává přístupu k surovinám mírovou cestou (Angell, 2012, s. 9-13], Republikánský liberalismus byl poprvé formulován americkým politologem Michaelem W. Doylem v roce 1986 a později upřesněn teoretiky, jako byli například David A Lake a Bruce M. Russett (Aneek, 2010, s. 11], Inspirací republikánského liberalismu byl již zmíněný koncept věčného míru Immanuela Kanta, navázal však také na předválečnou tradici liberálního internacionalismu, jehož zastáncem byl i americký prezident Woodrow Wilson11. Tento směr je založen na tzv. teorii demokratického míru, jejímž hlavním cílem je vysvětlit vzácnost válečných konfliktů mezi demokratickými státy (Russet, 1994, s. 4-11]. Jako hlavní příčinu tohoto stavu uvádějí liberální teoretici schopnost těchto států dohodnout se na mírových prostředcích řešení konfliktu a přímý vliv populace (nesoucí negativní důsledky válečných konfliktů, a proto zpravidla podporující mír] na výslednou politiku demokratického státu.Podobně jako realistická tradice je i liberalismus v průběhu 60. letech kritizován příznivci scientistické metodologie. Jako odpověď na tuto kritiku usilují někteří teoretici této tradice o scientistickou reformulaci základních liberálních myšlenek. Mezi nejznámější představitele tohoto nového směru - neoliberalismu patří Joseph S. Nye a zejména Robert O. Keohane, který navázal na teorii režimů Stephena Krasnera a v roce 1984 ve své monografii After Hegemony formuloval základy tzv. neoliberálního institucionalismu. Tato institucionální forma liberalismu12 se opírá o schopnost mezinárodních a nadnárodních institucí (například OSN a WTO] zajistit mírovou spolupráci mezi státy.Ktomu dochází dvěma způsoby. Instituce vytvářejí jisté zvyklosti či konvence při mezinárodním vyjednávání, na jejichž základě jsou pak tyto státy schopny realisticky předvídat vzájemné chování. Zároveň poskytují státům informace, čímž napomáhají transparentnosti (a tak i důvěře] mezi státy. Dále také tyto instituce snižují míru tzv. transakčních nákladů (hodnoty, kterou musí stát investovat do případné spolupráce].
11 Jeho zahraniční politika (známá jako wilsoniánství či wilsonianismus] je shrnuta v jeho tzv. 14 bodech z roku 1918, ve kterých usiluje mimo jiné o vytvoření Společnosti národů.12 Keohane zpočátku považoval svou teorii za jistý most mezi liberalismem a strukturálním realismem. Klade totiž veliký důraz na roli států, zejména hegemona ve formování mezinárodních institucí (Karlas, 2004, s. 12-13). Na počátku 90. let pak prosazuje koncept institucionalismu, jako separátní teorie po boku realismu a liberalismu (Karlas, 2004, s. 17).
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Mezinárodní kooperace se tak stává ještě výhodnější (Karlas 2004, s. 11-13; Keohane, 1984, s. 87-92],
1.2.1. Taiwanská zahraniční politika z pohledu liberalismu Z předchozí kapitoly vyplývá, že představitelé liberalismu analyzující východní Asii zpravidla nepovažují růst Číny a čím dál silnější vliv USA v regionu za důvody k obavám. V této souvislosti se klasičtí liberálové zaměřují zejména na roli obchodních vazeb mezi oběma velmocemi. Ty jsou považovány nejen za faktor dramaticky snižující riziko válečného konfliktu, ale i za příčinu ekonomického růstu potenciálně vedoucího až k politické liberalizaci, jež je chápána jako záruka dlouhodobé mírové kooperace. Odkazují se tedy na základní teze obchodního liberalismu (Rousseau, 2003, s. 27-35],Neoliberální institucionalisté naopak považují tyto vnitrostátní mechanismy za druhořadé, ve středu jejich zájmů je totiž národní stát. Jejich analýza politické situace v regionu se proto orientuje na jednání Číny (a dalších států s mocenskými zájmy ve východní Asii] v rámci mezinárodních režimů jako například WTO, IMF, OPCW33 a IEAE34 (Rousseau, 2003, s. 35-37], S klasickými liberály se však zpravidla shodují v jejich optimistické předpovědi budoucího vývoje v regionu.Podobně jako v případě realistické tradice je proto nezbytné určit, která z těchto podob liberalismu je aplikovatelná na zkoumání taiwanské zahraniční politiky. V této souvislosti je nutno zmínit liberalismus republikánský, konkrétně již zmíněnou teorii demokratického míru Michaela W. Doyla, jež předpokládá trvalou mírovou interakci mezi dvěma demokratickými státy. Byť Taiwan v současnosti splňuje kritéria liberální demokracie západního typu, režim v Čínské lidové republice takto pochopitelně označit nelze. V průběhu posledních čtyřiceti let, představujících časové vymezení této práce, nicméně opakovaně došlo k vlnám mírné liberalizace politického systému Čínské lidové republiky.Je tedy teoreticky možné na základě tohoto směru formulovat hypotézu (H2]: Povaha taiwanské zahraniční politiky se mění v závislosti na míře politické liberalizace čínského režimu v daném období. Tato proměnná bude vyhodnocena na základě analýzy sekundární literatury zaměřující se na tuto problematiku. Představuje tedy kvalitativní, ordinální proměnnou.

13 Organizace pro zákaz chemických zbraní.14 Mezinárodní agentura pro atomovou energii. 16



Teorii obchodního liberalismu, vycházející z konceptu ekonomické interdependence, lze taktéž bez problému aplikovat na předmět tohoto výzkumu. Vzhledem k historické provázanosti ekonomických vztahů Taiwanu s Čínou, ještě více prohloubených uzavřením výhodných obchodních dohod (za nejvýznamnější z nich je považována ECFA15 a CSSTA], je tento přístup v této práci zvláště relevantní.Právě tato ekonomická provázanost (interdependence] proto představuje v této práci nezávislou proměnnou, na níž lze vystavět třetí hypotézu (H3]: Povaha zahraniční politiky Taiwanu vůči Číně se mění v závislosti na ekonomické provázanosti těchto států. Tato proměnná bude měřena na objemu zahraničního obchodu Taiwanu s Čínou v daném historickém období. Její hodnota je vyjádřena čísly, je měřena v milionech amerických dolarů, jedná se tedy o kvantitativní, resp. intervalovou proměnnou. Hlavním zdrojem pro tyto údaje je databáze na oficiálních stránkách taiwanského úřadu pro zahraniční obchod (BOFT],V této práci však bude nezbytné vyřadit institucionální liberalismus, resp. neoliberalismus, který předpokládá delegaci pravomoci státu na mezinárodní či nadnárodní instituci, která svou transparentností a institucionální strukturou posiluje spolupráci mezi těmito státy. Podrobná analýza interakcí zástupců Taiwanu a Číny v rámci těchto institucí a jejich dopady na vzájemné vztahy těchto států totiž překračují rozsah diplomové práce, mimo jiné i kvůli jejímu relativně širokému časovému vymezení. Analýza taiwanské zahraniční politiky z pohledu neorealismu tak představuje možnost dalšího výzkumu v této oblasti.
1.3. Sociální konstruktivismusNejmladší z velkých tradic mezinárodních vztahů je sociální konstruktivismus. Tento směr se poprvé objevuje na přelomu 80. a 90. let v průběhu tzv. čtvrté velké debaty (mezi zastánci positivismu a jejich kritiky z řad postpositivistů]. Pravděpodobně nejvýznamnějším představitelem konstruktivismu je již v úvodu citovaný německý politolog Alexander Wendt. Ve svém článku z roku 1992 popírá objektivní vliv anarchického uspořádání mezinárodního systému na chování státu. Realitu mezinárodních vztahů je třeba chápat pouze „jako konstrukcí vytvářenou a udržovanou pomocí diskursu a praxe aktérů MV" (Drulák, 2010, s. 123], Anarchie systému má pak pouze takový vliv, jaký jí státy samy přisoudí16. Wendt pro

15 Economic Cooperation Framework Agreement podepsaná v roce 2010, ratifikována v témže roce.16 To však neznamená, že by anarchie měla nulový vliv na chování států. Dle konstruktivistů se struktura mezinárodního systému a její aktéři vzájemně ovlivňují a upevňují (Acharya, 2001, s. 24). 17



tento koncept používá termín „kultury anarchie", které člení do tří kategorií, a to kultury hobbesovské, lockeovské a kantovské (Wendt, 1992],Hobbesovská kultura označuje stav MV odpovídající paradigmatu klasického realismu, státy ve svém chování tedy vycházejí ze všudypřítomné existenční hrozby. Lockovská kultura odpovídá konceptu Waltzová defenzivního neorealismu, kdy již státy neusilují o vzájemné ovládnutí či zničení, nýbrž se snaží zachovat status quo v systému. Poslední, kantovská, je pak založena na poválečné zkušenosti, kdy již státy plně akceptovaly zásady kolektivní bezpečnosti a mezistátní válečné konflikty jsou tak výjimečné (Zweig, Chen, 2007, s. 46-47], Z této kategorizace vyplývá jisté teleologické pojetí mezinárodního sytému. Ten se stává v průběhu času stabilnějším, válečné řešení mezinárodních konfliktů je tak čím dál méně akceptovatelné.Vzhledem k relativní novosti tohoto směru neexistuje jeho přesné teoretické vymezení.17 V obecné rovině je sociální konstruktivismus jakožto teorie mezinárodních vztahů chápán jako „střední cesta" mezi pozitivistickými18 a tzv. kritickými teoriemi.19 Z epistemologického hlediska konstruktivisté souhlasí s pozitivisty (realita MV je objektivně poznatelná], jejich ontologie je naopak postpozitivistická. Realita MV totiž není dána objektivními faktory (například strukturou systému], nýbrž je „konstituována na základě sdílených představ aktérů mezinárodních vztahů" (Drulák, 2010, s. 124],Tyto „sdílené představy" jsou založeny na identitě jednotlivých aktérů. V praxi to znamená, že faktory, které určují chování států dle pozitivismu (například hrozba zničení nebo ovládnutí], jsou založeny na čistě subjektivním hodnocení jednotlivců, které je naopak založeno na jejich identitě. Změní-li se tedy diskurs, který identitu vytváří, změní se také chování státu v systému (Rousseau, 2003], Identitu, jak ji vymezuje Alexander Wendt, je možno chápat jako pojem vyjadřující kolektivní sebeurčení, které je založeno na „pocitu solidarity, komunity a loajality" (Zehfuss, 2002, s. 15],Další představitel konstruktivismu Friedrich Kratochwil zakládá svou teorii na lingvistické filosofii (zejména pak na konceptech Ludwiga Wittgensteina] a místo identity operuje zejména s termíny, jako jsou jazyk, pravidla a normy. Tyto sdílené normy jsou základním faktorem vytvářejícím realitu MV. Nejedná se však o „objektivní" normy, vznikají totiž na
17 Zpravidla se proto v souvislosti s publikacemi hlavních představitelů tohoto směru často hovoří o různých pojetích konstruktivismu, nejedná se tedy o ucelené teorie jako takové, jako tomu je například v případě liberální tradice a neoliberálního institucionalismu (tamtéž).18 Sem patří neorealismus a neoliberalismus, tedy směry, které vznikly v rámci scientistického posunu v oboru MV a přijaly metodologii a epistemologii přírodních věd (tamtéž).i’ Tato kategorie zahrnuje směry popírající objektivní, positivistickou realitu MV jako například poststrukturalismus, marxismus a feminismus (Drulák, 2010, s. 110-122). 18



základě morálních úvah a interpretací konkrétními aktéry. Podobný teoretický koncept prosazuje i Nicholas Onuf, normy jsou však v jeho pojetí uchopeny z legálního nikoliv morálního hlediska. Jedná se především o interpretaci formálních i neformálních pramenů mezinárodního práva (Zehfuss, 2002,s. 16-17).
1.3.1. Taiwanská zahraniční politika z pohledu konstruktivismu Jak již bylo naznačeno v předchozích kapitolách, konstruktivismus odmítá materiální epistemologii realismu a liberalismu. Při definici jednotlivých faktorů, na kterých je realita mezinárodních vztahů vystavěna, se však jednotliví konstruktivisté rozcházejí. Z hlediska jednotlivých pojetí konstruktivismu bude proto tato práce založená na specifické interpretaci Alexandera Wendta, na niž navazují teoretici jako Amitav Acharya, přímo se zabývající analýzou mezinárodních vztahů ve východní Asii (Tan, 2013, s. 40). Klíčovým pojmem Wendtova konstruktivismu je koncept identity, jenžvychází z etablovaných norem založených na subjektivních a intersubjektivních faktorech jako historie a kultura (Acharya et al., 2008, s. 69-70). Takovéto normy pak představují hlavní motivaci pro chování hlavních aktérů v mezinárodních vztazích, kterými jsou dle konstruktivistů zpravidla jednotlivci. V souvislosti s předmětem tohoto výzkumu je klíčová zejména identita taiwanských elit, zejména prezidentů, kteří na jejím základě formují zahraniční politiku svého státu.K testování konstruktivismu proto budou identifikovány zdroje taiwanské národní identity a její vztah či vazba na identitu čínskou. Ty vycházejí ze specifických historických a politických událostí, které formovaly oba tyto státní celky v průběhu 2. poloviny 20. století, zejména pak neformální konsensus mezi nimi z roku 1992, na jehož základě byla formulována tzv. politika jediné Číny (One China Policy). V průběhu jednadvacátého století pak na Taiwanu alternovaly vlády hlásící se jak k čínské národní identitě, tak i k myšlence nezávislého taiwanského národa. Z toho vyplývá třetí nezávislá proměnná, a sice taiwanská identita. Hypotéza plynoucí z konstruktivismu je tedy (H4): Povaha zahraniční politiky Taiwanu vůči Číně se mění v závislosti na povaze taiwanské identity.Tato taiwanská identita se během historie měnila, byla totiž do značné míry dána vládnoucím režimem v daném období. V současnosti může mít pouze dvě základní podoby. Pročínské politické subjekty20 považují obyvatele Taiwanu za součást čínského národa,

20 Jedná se o politické strany jako Qinmindang, Minguodang či již v úvodu zmíněný Guomindang, kolektivně označované jako „pan-Blue force" (podle stranické barvy GMD, která je nejsilnější stranou tohoto blokuj, (Rubinstein, 2015, s. 501J. 19



a propagují proto větší kooperaci s pevninskou Čínou. Naproti tomu taiwanští nacionalisté2! proklamují existenci samostatného taiwanského národa, a proto se zasazují o formální vyhlášení taiwanské samostatnosti. Z tohoto důvodu bude tato proměnná měřena na kvalitativní, nominální úrovni. Tato práce bude při jejich analýze čerpat především z projevů taiwanských prezidentů a výstupů vládnoucích politických stran, které tyto koncepty identity propagují. Bude tak navazovat na druhou kapitolu zaměřenou na objasnění historických a kulturních zdrojů těchto identit.
1.4. Metoda a závislá proměnnáCílem této práce je ověřování platnosti hlavních mezinárodně politických teorií na příkladu taiwanské zahraniční politiky vůči Čínské lidové republice. Toho bude dosaženo pomocí identifikace hlavních faktorů, které mají dominantní dopad na podobu této politiky, přesněji její konfliktnost. Tyto faktory budou následně porovnány se zmíněnými čtyřmi hypotézami, jež vyplývají z hlavních teorií mezinárodních vztahů. Z metodologického hlediska se tedy jedná o kvalitativní výzkum, přesněji o testovací případovou studii.Závislou proměnnou tohoto výzkumu je tedy míra konfliktních postojů Taiwanu vůči Číně. Ta závisí na několika faktorech - zaprvé přítomností/absencí oficiální komunikace mezi těmito státy a zadruhé, zda vdaném období došlo ze strany Taiwanu k otevřené kritice čínského jednání a zda Taiwan prezentoval čínské jednání jako hrozbu. Na základě těchto tří faktorů lze vytvořit čtyři ordinální kategorie, jimiž lze měřit konfliktnost zahraniční politiky dané administrativy.

21 Zahrnující Taiwanskou solidární unii, Taiwanskou stranu pro nezávislost a zejména Demokratickou progresivní stranu, v současnosti dominantní politickou stranu na ostrově. Tyto subjekty jsou známé taktéž jako pan-Green force (Rubinstein, 2015, s. 501). 20



2. Historie Taiwanu2.1. Etnický původ obyvatel Taiwanu a jeho zahraničně politická interpretace Z hlediska národnostní skladby je Taiwan do značné míry homogenním územím. Naprostá většina (více než 92 %] současných obyvatel Taiwanu patří formálně k čínskému etniku, Taiwanci však rozlišují mezi tzv. starousedlíky (lid Hakka a Hoklo22], potomky kolonistů z čínských provincií Fukien a Guandong, kteří se ve vlnách doplavili na Taiwan v průběhu pozdního středověku (období cca od 14. do 17. století], a „přistěhovalci z pevniny" (Waisheng ren], kteří uprchli z Číny po prohrané občanské válce23 (Bakešová et al., 2004, s. 19-20],Nejednalo se však o pustý ostrov. V době příchodu prvních vlny imigrantů z pevniny byl Taiwan již tisíce let obydlen desítkami domorodých kmenů24. Některé z těchto kmenů, zejména klany žijící na nížinatém západu Taiwanu se smísily s novými přistěhovalci a daly tak základ modernímu taiwanskému národu25. Původ původních obyvatel ostrova je však předmětem desítky let trvající debaty mezi antropology a má dle mínění sociálních konstruktivistů podstatný dopad na podobu taiwanské národní identity a z ní vyplývající zahraniční politiku, a to zejména vůči Čínské lidové republice (Rubinstein, 2015, s. 41],V současnosti existují dvě základní hypotézy o původu taiwanských domorodců. První z nich, tzv. severní model, předpokládá, že původní pravlast všech obyvatel východní Asie (tedy i Taiwanu] byla Čína. To je umocněno doloženou existencí pevninského mostu, který spojoval asijskou pevninu s ostrovy Východočínského moře v období neolitu. Zastánci této hypotézy z řad čínských antropologů se ve formulaci tohoto konceptu opírají také o archeologické nálezy lodí a nástrojů, údajně dokládající technologickou příbuznost mezi starověkými Číňany a Taiwanci. Nutno dodat, že tato interpretace zmíněných nálezů je do značné míry ideologicky motivovaná a není v současnosti akceptována vědeckou obcí (Rubinstein, 2015, s. 32-35], Pokud by se však objevily nové přesvědčivé důkazy potvrzující tento model původu taiwanských domorodců, znamenalo by to značné posílení tzv. pročínského tábora v taiwanské zahraniční politice, který usiluje o politické a ekonomické sblížení mezi oběma státy. Čínští nacionalisté na obou stranách Taiwanské úžiny by totiž na
22 Název pro tyto etnika se odvíjí od dialektu čínštiny, kteiým hovoří. Termín „Hoklo“, označuje potomky čínských imigrantů původem z východočínské provincie Fukien, hovořící taiwanskou čínštinou (tzv. Hokkien) a v současnosti tvořící většinu populace Taiwanu. Tzv. lid Hakka (do češtiny přeloženo jako „hosté") pochází původem ze střední Číny, odkud ve 12. Století emigroval do jihočínských provincií Guangxi a Guandong, a v průběhu 17 století osidloval západ Taiwanu. Hovoří stejnojmenným dialektem (Bakešová et al., 2004, s. 19).23 Počet těchto imigrantů činil téměř 2 milióny, jednalo se zejména o vysoce postavené osoby Čankajškova režimu (vedení strany Guomindang a armády) s jejich rodinami (Bakešová et al., 2004, s. 99).24 V současnosti mezi tyto domorodé kmeny patří cca 2 % populace Taiwanu (Bakešová et al., 2004, s. 20).25 Potomci těchto domorodců tak tvoří až 60 % současného obyvatelstva (tamtéž). 21



jejich základě argumentovali trvalou příslušností Taiwanu k Číně (Rubinstein, 2015, s. 36- 37). V opozici vůči tomuto konceptu stojí tzv. jižní hypotéza, propagující austronéský původ domorodých Taiwanců, jejichž předkové se měli na ostrov doplavit z jihovýchodní Asie. Tento model je experty považován za mnohem pravděpodobnější, nejnovější genografické výzkumy totiž prokázaly genovou příbuznost mezi původními obyvateli Taiwanu a ostatními austronéskými národy26 (Adelaar, 2007, s. 23). Zároveň se však v současné literatuře objevuje modifikace této hypotézy v podobě tzv. teorie taiwanského původu, dle které je Taiwan původním domovem všech Austronésanů. Hlavním argumentem pro tuto hypotézu je veliká rozmanitost jazyků domorodých Taiwanců. I přes relativně malou rozlohu ostrova totiž lingvisté identifikovali více než 20 samostatných jazyků mezi domorodými kmeny, což je v rozporu s představou o jednotné vlně imigrantů z jihovýchodu (Bakešová et al., 2004, s. 16). V této souvislosti je rovněž důležité, že nejstarší mluvený jazyk na ostrově, řeč domorodého kmene Siraya, taktéž nese stopy poukazující na možnost austronéského původu (Adelaar, 2007, s. 25-34). Není překvapením, že taiwanští nacionalisté usilující o nezávislost ostrova tato fakta uvítali, lze je totiž interpretovat jako důkazy pro rozdílnost čínského a taiwanského národa (Adelaar, 2007, s. 23, Bakešová et al., 2004, s. 16).
2.2. Taiwan jako kolonieDo povědomí západních mocností se Taiwan dostává na přelomu 16. a 17. století. Obchodní lodě Španělska a Nizozemí každoročně proplouvaly Taiwanskou úžinou na svých plavbách do Číny a Japonska27. Obě velmoci si proto byly vědomy nesmírného strategického potenciálu ostrova. V průběhu 20. let 17. století si proto ostrov Formosa28rozdělují mezi sebou, severní část ostrova (oblast dnešního hlavního města - Taipeie) se stává kolonií Španělska, jih a jihozápad připadá Nizozemské republice (Rubinstein, 2015, s. 84-91).Přítomnost Evropanů na ostrově však měla pouze krátkého trvání. V Číně záhy dochází ke vzpouře a v roce 1644 se kmoci dostává mandžuská dynastie Qing. Taiwan se ocitá pod dosud největší vlnou imigrantů z pevniny, zahrnující hlavu svržené dynastie Ming, tedy aristokracii, ale také vyhladovělé rolníky z jižních provincií. Do jejich čela se postavil

26 Do austronéské etnické skupiny patří nejen populace většiny ostrovů jihovýchodní Asie (Filipínci, Polynésané, Indonésané aj.), ale také obyvatelé afrického Madagaskaru.27 Japonci již v této sobě věděli o existenci ostrova a v první polovině 17. století nově vzniklý Sogunát Tokugawa dokonce usiloval o jeho ovládnutí. Nakonec však bylo od těchto expanzivních plánů upuštěno a Japonsko zůstalo dalších 200 let v izolaci (tamtéž).28 Doslova „krásný ostrov." Jedná se o název, který Taiwanu dali jeho portugalští objevitelé (Bakešová et al. 2004, s. 6). 22



Zheng Chenggong, mezi Evropany známý jako Coxinga. Tento čínský aristokrat v roce 1662 dobývá poslední baštu evropského vlivu na ostrově, nizozemskou pevnost Fort Zeelandia, a vyhlašuje nezávislé království. Vláda dynastie Qing na pevnině však nemohla tolerovat existenci nezávislého státu, ukrývajícího pretendenta na císařský dvůr, proto v roce 1683 zahajuje vojenskou invazi ostrova. Ten, značně oslaben válkou mezi Coxingovými syny, nakonec podléhá a je připojen k Čínskému císařství. Z hlediska národní identity je toto dvacetileté období velmi důležité, dochází zde totiž k první sinizaci Taiwanu a ostrov se tak stává součástí čínské civilizace (Bakešová et al, 2004, s. 38-43],Na dalších 200 let se Taiwan stává okrajovou provincií Číny a jeho obyvatelé se těší velké míře autonomie. Významným přelomem v dějinách ostrova se stává prohra čínského císařství v první čínsko-japonské válce. Na základě smlouvy ze Šimonoseki z roku 1895, která válku ukončila, se Taiwan dostává pod správu Japonska (Tsai, 2004], Noví vládci Taiwanu však nepokračovali v dosavadní tolerantní politice vůči jeho obyvatelům a v prvních letech okupace ostrova nastolili vládu železné ruky. Pokusy o vzpouru ze strany původního obyvatelstva byly krvavě potlačeny29, což ještě více zvýšilo animozitu Taiwanců vůči okupantům (Bakešová et al., 2004, s. 64-65],Tuto represivní politiku zmírnil až japonský generál Kodama Gentaró, který se v roce 1898 stal v pořadí čtvrtým guvernérem Taiwanu. Jeho reformy si kladly za cíl stabilizovat situaci na ostrově a zajistit loajalitu taiwanského obyvatelstva vůči Japonsku prostřednictvím investic do vzdělání, zdravotnictví a infrastruktury. Za tímto účelem značně omezil roli armády a administrativní dohled nad Taiwanem přenechal civilní správě, v jejímž čele stál Goto Šinpei (Tsai, 2004], V následujících letech došlo k zavedení povinné školní docházky, zřízení několika nemocnic30, elektrifikaci a založení první taiwanské banky (Tsai, 2005, s. 14], V důsledku těchto reforem se změnil postoj Taiwanců vůči japonským autoritám a s tím i jejich národní identita.Nadvláda Japonců skončila jejich porážkou ve druhé světové válce. Na základě dokumentu o kapitulaci Japonska z 3. září roku 1945 se Taiwan dostává opět do područí Číny. Dopady půlstoletí japanizace jsou však na Taiwanu patrné i dnes, a to jak v kulturní, tak i politické oblasti. Zejména starší generace mezi „starousedlíky"ovládá japonský jazyk lépe než čínštinu, sloužila v císařské armádě a stále se cítí být součástí japonského kulturního pásma. To je ilustrováno prohlášením bývalého prezidenta Lee teng-huie, který u příležitosti
29 Japonci taktéž prosazovali taktiku spálené země. Vesnice, které se odmítly podřídit, byly srovnány se zemí a obyvatelé povražděni (Bakešová etal, 2004, s. 64-66).30 Díky reformám zdravotnictví, které zavedl Goto Šinpei, došlo na Taiwanu k výraznému snížení úmrtnosti na mor, malárii a choleru (Roy, 2003, s. 39). 23



oslav 70. výročí konce války označil Japonské císařství jako „svou vlast" (Ciao, 2015). Tento postoj však zpravidla nesdílejí přistěhovalci z pevniny a jejich potomci, kteří si pamatují hrůzy druhé čínsko-japonské války. Vztah k Japonsku tedy představuje další štěpnou linii mezi oběma tábory taiwanské zahraniční politiky.
2.3. Taiwan během období bílého teroruPřipojení Taiwanu k Čínské republice mělo za následek výrazné zhoršení životních podmínek pro většinu obyvatelstva. Válečná spolupráce mezi komunisty a vládnoucí stranou Guomindang se zhroutila a čínská vláda pod vedením Čankajška se záhy ocitla uprostřed občanské války, na kterou nebyla připravena. Vůči ostrovu bohatému jak z hlediska nerostných surovin, tak i kapitálu a lidských zdrojů se nová okupační správa chovala jako k dobytému území. Více než 90 % výroby bylo vyvlastněno a surovinové zásoby byly odvezeny na pevninu. Kooperace mezi novými příchozími a původním obyvatelstvem byla navíc ztížená animozitou plynoucí zvýše zmíněného členství Taiwanců v japonských ozbrojených složkách (Bakešová et al., 2004, s. 87-89).Správou ostrova byl jmenován Chen Yi, politik z pevniny, který na Taiwanu nechvalně proslul svou zkorumpovaností a inkompetencí (Roy, 2003, s. 60-63). Nespokojenost s okupanty vyvrcholila v roce 1947. V lednu provinční vláda zvýšila daně o 30 %, propustila 20 % státních zaměstnanců a prodloužila vojenský režim minimálně o 2 roky (Bakešová et al., 2004, s. 92). O měsíc později došlo k otevřené revoltě, k incidentu, který se stal její rozbuškou a k němuž došlo večer 27. února v Taipeji.Při jedné z častých potyček mezi ozbrojenými složkami a civilisty jeden ze strážníků udeřil ženu podezřelou z nelegálního prodeje cigaret pažbou své zbraně, načež byl sám napaden přihlížejícím davem. Druhého dne více než 2000 Taiwanců zahájilo pochod k sídlu guvernéra s požadavky na zmírnění represí. Ozbrojenci střežící budovu reagovali palbou do davu. To však pouze zvýšilo nenávist stále se zvyšujícího počtu protestujících vůči nové vládě. Požadavky těchto demonstrantů zahrnovaly politickou autonomii, rozpuštění ozbrojených sil Guomindangu na ostrově, přechod výroby zpět do rukou Taiwanců, propuštění politických vězňů a zrovnoprávnění domorodých obyvatel.Chen Yi zpočátku usiloval o diplomatické řešení situace a projevil vůli přistoupit na některé z těchto požadavků. Když však vyjednávání selhalo, vyhlásil stanné právo a tajně požádal Čankajška o vojenskou pomoc (Roy, 2003, s. 67-70). O týden později - 8. března - čínská armáda zahájila invazi ostrova a doslova si prostřílela cestu k hlavnímu městu.
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Jednotky měly dovoleno vraždit a rabovat31 a v následujících dnech došlo k masakru více než 3000 civilistů. Zatýkání aktivistů a jejich popravy pak pokračovaly až do konce roku 1947.32 Začalo tak období taiwanské historie známé jako „bílý teror" (Bakešová et al., 2004, s. 92-95],Během roku 1949 komunisté obsadili zbytek pevniny a 1. října vyhlásili Čínskou lidovou republiku. Čankajšek byl spolu s vedením GMD donucen uprchnout na Taiwan, kde strana pod jeho vedením zavedla pravicový autoritářský režim. Jakékoliv snahy o liberalizaci a demokratizaci ostrova byly tvrdě potlačeny pod záminkou boje proti „komunistickým agitátorům". Za tímto účelem byla zavedena přísná cenzura tisku a vytvořen rozsáhlý aparát tajné policie, kterou vedl Čankajškův syn Chiang Ching-kuo (Roy, 2003, s. 91], Původní obyvatelstvo mělo být postupně sinizováno a Čínská republika na Taiwanu byla v mezinárodních organizacích (jako OSN] prezentována jako jediný zástupce Číny.Po smrti Čankajška v roce 1975 přešla funkce prezidenta na jeho syna. V 70. letech byl však režim z ekonomických a mezinárodněpolitických důvodů natolik oslaben, že pokračování autoritářského způsobu vládnutí nebylo možné. Chiang Ching-kuo proto zahájil první vlnu reforem vedoucí k demokratizaci. V roce 1984 se viceprezidentem stal poprvé příslušník původního obyvatelstva - Taiwanec Lee Teng-hui. O tři roky později dokonce došlo ke zrušení stanného práva. Pravděpodobně nejvýznamnější reformou však byla legalizace politické opozice, což vedlo k založení Demokratické progresivní strany33 (Bakešová et al., 2004, s. 129-138],
2.4. Zahraniční politika Taiwanu vůči Číně po druhé světové válce Vztahy Guomindangu vůči Čínské lidové republice zůstaly během celého poválečného období prakticky stejné. Pravicový režim důrazně odmítal jakoukoliv legitimizaci komunistické vlády na pevnině a prezentoval se jako jediný reprezentant Číny v mezinárodním prostředí. Ještě v polovině 50. let se Čankajšek snažil získat podporu Američanů ke znovudobytí území ovládaného komunisty (Roy, 2003, s. 272], Z geopolitického hlediska však tato možnost nepřipadala v úvahu a vedení GMD se muselo spokojit s ostrovem Taiwan a několika dalšími ostrůvky ve Východočínském moři, jejichž ochranu (a tím pádem faktickou nezávislost] garantovaly Spojené státy. Tento status quo byl potvrzen podpisem čínsko-americké

31 Role samotného Čankajška v těchto událostech je předmětem sporů mezi historiky. Dle některých indicií měl prezident nařídit svým důstojníkům, aby mírnili své jednotky a zabránili tak zbytečnému krveprolévání, jiní naopak hovoří o jeho přímé odpovědnosti za excesy čínské armády (Roy, 2003, s. 71).32 Propaganda strany Guomindang celou událost předložila jako pokus o komunistickou revoluci na Taiwanu. Tato verze byla součástí oficiální historiografie až do 80. let minulého století (Bakešová et al., 2004, s. 96).33 Strana se na oplátku vzdala myšlenky na taiwanskou samostatnost (Bakešová et al., 2004, s. 139). 25



vzájemné obranné smlouvy, ke které došlo v důsledku komunistické agrese během tzv. první krize vTaiwanské úžině v roce 1955 34 (Roy, 2003,s. 119-123],Významným posunem v zahraniční politice Taiwanu vůči „vzbouřeným provinciím" na pevnině byla ztráta statutu trvalého člena v Radě bezpečnosti OSN v roce 1971. O osm let později následovala další mezinárodní porážka v podobě rozhodnutí amerického prezidenta Jamese Cartera formálně uznat Čínskou lidovou republiku. Pro taiwanský režim to znamenalo nejen ztrátu mezinárodní prestiže, ale také nutnost přehodnotit dosavadní zahraniční politiku. V průběhu 80. let se proto slábnoucí vláda Guomindangu zřekla nároku na území Čínské lidové republiky a začala prosazovat pragmatičtější kurz zahraniční politiky spočívající ve snaze zmírnit dopady mezinárodní izolace (Rubinstein, 2015, s. 518-520],

34 Jednalo se o anexi několika ostrovů Čínskou lidovou republikou. Spojené státy si tento krok vyložily jako přípravu ČLR na invazi Taiwanu, poskytly proto Taiwanu bezpečnostní záruky (tamtéž). Čína tento postup opakovala o tři roky později, kdy se pokusila obsadit souostroví Kinmen. Tato agrese však skončila pro ČLR neúspěchem, a to především díky americké intervenci (Bakešová et al., 2004, s. 112-114). 26



3. Vývoj zahraniční politiky Taiwanu3.1. Prezident Lee Teg-hui a demokratizace Taiwanu Na konci 80. let minulého století dochází na Taiwanu k významným politickým změnám. V roce 1988 nečekaně umírá dosavadní prezident Chiang Ching-kuo a funkce hlavy státu tak přechází na jeho viceprezidenta, jímž byl Taiwanec Lee Teng-hui. Tomuto politikovi, pocházejícímu z rolnické rodiny etnika Hakka, se v průběhu dalších několika let podařilo úspěšně dokončit procesy transformace taiwanského politického systému z diktatury jedné strany na liberální demokracii západního typu (Chao, Dickson, 2002, s. 7).Klíčové byly v této souvislosti zejména reformy taiwanské ústavy, ke kterým došlo na počátku 90. let. Jejich znakem bylo značné posílení role exekutivy, zejména na úkor tzv. kontrolního dvora35. Hlava výkonné moci - prezident - měl být nově zvolen přímo občany a mělo dojít k výraznému navýšení jeho pravomocí. Reformy se však týkaly i legislativy, především národního shromáždění36, jehož postavení v systému bylo značně oslabeno ve prospěch legislativního dvora. V důsledku těchto a jiných ústavních změn došlo k postupnému etablování parlamentně prezidentského režimu, který je státním zřízením na Taiwanu dodnes (Chao, Dickson, 2016],Zároveň došlo k rozšíření procesu tzv. taiwanizace. Státní funkce byly otevřeny původním Taiwancům, kteří byli zrovnoprávněni s přistěhovalci. Z těchto důvodů se Lee Teng-hui v průběhu svého prezidentství těšil vysoké popularitě a je Taiwanci hodnocen jako nejúspěšnější z moderních prezidentů. I dnes, 18 let po svém odchodu z úřadu, se vyjadřuje k věcem veřejným a je považován za autoritu v taiwanské společnosti (Chao, Dickson, 2016],
3.1.1. Taiwanská zahraniční politika během vlády Lee Teng-huie [1988-1999]Pád autoritářského režimu na Taiwanu znamenal pro Čínu bezpečnostní hrozbu. Vedení ČLR si totiž bylo vědomo následků otevřeného konfliktu s USA, který by vypukl v případě, že by se taiwanští nacionalisté rozhodli pro jednostranné vyhlášení nezávislosti. Administrativa Lee Teng-huie se zpočátku snažila o pokračování dosavadní zahraniční politiky a zachování statusu quo. Za tímto účelem byla v roce 1990 vytvořena Rada pro záležitosti pevninské Číny, vládní úřad, jehož účelem je formulovat a následně realizovat politiku vůči ČLR, a to jak v oblasti zahraniční politiky a diplomacie, tak i v budování kulturních, sportovních

35 Státní moc na Taiwanu se formálně dělí do pěti poboček, tzv. dvorů. Jedním z nich je i Kontrolní dvůr, jehož funkcí je monitorování a dohled nad ostatními 4 dvory - zákonodárným, výkonným, justičním a zkušebním (Bakešová etal., 2004, s. 109-111J.36 Oslabování tohoto státního orgánu pokračovalo do roku 2005, kdy došlo k jeho formálnímu zrušení. 27



a akademických kontaktů. V průběhu 90. let však dochází k růstu nacionalismu a prudkému ochlazení meziúžinových vztahů (Bakešová et al., 2004, s. 176-178).Jistý náznak pozdějšího konfrontačního kurzu v zahraniční politice Taiwanu byl patrný již v inauguračním projevu Lee Teng-huie z roku 1990, kdy prezident označil agresivní politiku ČLR v úžině za překážku mírové spolupráce mezi oběma státy. V této souvislosti zde Lee Teng-hui zmínil také nutnost politické liberalizace a demokratizace pevniny. I když se tato očekávání nenaplnila, Leeova administrativa nadále usilovala o více méně konstruktivní meziúžinové vztahy (Jacobs, 2007, s. 381). Ke změně došlo až v polovině devadesátých let.K prvnímu otřesu těchto vztahů dochází v březnu roku 1994, a to v důsledku tragické události na čínském jezeře Qiandao. Na jedné z výletních lodí bylo povražděno 24 taiwanských turistů. Ačkoliv čínské bezpečnostní složky zadržely tři podezřelé, rodiny obětí se domnívaly, že incident nebyl dostatečně vyšetřen (Rigger, 2002, s. 169). Taiwanská veřejnost protestovala proti nekompetenci čínských orgánů a jejich neochotě poskytovat o celé záležitosti podrobnější informace, někteří dokonce vyzývali k bojkotu (Bakešová et al., 2004, s. 179, Rigger, 2002, s. 169). Dle průzkumů veřejného mínění klesla podpora sjednocení s pevninou na rekordní minimum. Již o měsíc později došlo k další kontroverzi. Lee Teng-hui, který v roce 1961 konvertoval ke křesťanství, se v rozhovoru pro japonský časopis přirovnal k Mojžíšovi „vedoucího utlačovaný národ ke svobodě" (Rigger, 2002, s. 169). Čína jeho slova interpretovala jako podporu formální taiwanské samostatnosti. K eskalaci však došlo až o rok později.Třetí taiwanská krize vypukla v červenci roku 1995 jako reakce na prezidentovu návštěvu USA37. Ta měla být soukromá a apolitická, Lee Teng-hui však 10. června pronesl projev na Cornellově univerzitě, který obsahoval politické formulace. Čína to chápala jako těžkou urážku a s okamžitou platností ukončila bilaterální komunikaci s Taiwanem. Během dalších měsíců Čína opakovaně odstřelovala taiwanské pobřeží ve snaze zabránit Leeovu znovuzvolení. Tyto události měly za následek reformulaci taiwanské zahraničně-politické doktríny. Lee Teng-hui se rozhodl na čínskou agresi reagovat konfrontačně, nikoliv podřízeností, jak očekávala ČLR, a v březnu roku 1996 mu tento postoj pomohl vyhrát prezidentské volby. Vedení Číny se rozhodlo pokračovat v hrozbách vojenskou intervencí, ke které mělo dojít v případě, že by Taiwan ohrozil status quo v regionu. Během dalších let Taiwan pokračoval v nacionalistické politice, nicméně otázka vyhlášení nezávislosti byla z pochopitelných důvodů odsunuta do pozadí38 (Bakešová et al., 2004, s. 180-181).
37 Americký prezident Clinton původně tuto návštěvu odmítl, obával se totiž reakce Číny. Byl však nakonec přehlasován kongresem, kterému dominovali ostře antikomunisti čti republikáni a Lee Teng-hui vízum do Spojených států obdržel (tamtéž).38 Již v této době Taiwan čelí kritice ze strany USA (tamtéž). 28



Zachování statusu quo bylo reformulováno prezidentem Clintonem v roce 1998. Spojené státy se zde zavázaly „nepodporovat nezávislost Taiwanu ani navrácení členství Taiwanu v OSN" (Bakešová et al., 2004, s. 182], Vztahy Taiwanu s Čínou však zůstávaly nadále chladné, ani na konci mandátu Lee Teng-huie nedošlo k jejich zlepšení. Naopak rozdílná očekávání o dalším vývoji v regionu a postavení Taiwanu v mezinárodním systému mezi vedením ČLR a Leeho administrativou vedla v roce 1999 k další krizi. Lee Teng-hui totiž vtémže roce prohlásil, že dialog s pevninou má mít podobu standardních vztahů mezi dvěma státy, čímž naplnil obavy čínské vlády (Matsuda, 2015, s. 5). Čína reagovala okamžitou oficiální komunikací mezi Taiwanem a Čínou. Činnost hlavních kanálů tohoto dialogu, a sice Nadace pro výměnu názorů v úžině39 (se sídlem na Taiwanu] a Asociace pro meziúžinové vztahy40 (sídlící v ČLR], byla v roce 1999 trvale pozastavena. Lee Teng-hui opět reagoval konfrontačně. V témže roce publikoval článek, ve kterém označuje Čínu za „hrozbu pro mír a stabilitu v regionu" (Lee Teng-hui, 1999, s. 10], Toto období tak splňuje všechna tři kritéria konfliktnosti taiwanské zahraniční politiky, absenci oficiální komunikace, kritiku ze strany taiwanské vlády i označení Číny jako hrozby.
3.2. Vzestup taiwanského nacionalismu v době prezidentství Chen Shui-biana (2000- 2008]Volby prezidenta v březnu roku 2000 představují výrazný milník v historii ostrova. Poprvé byl totiž prezidentem zvolen kandidát nominovaný jinou stranou než Guomindang. Chen Shui-bian začal svou politickou kariéru jako člen Dangwai - radikálního hnutí usilujícího o nezávislost Taiwanu. V roce 1987 proto vstoupil do Demokratické a progresivní strany (DPP], nejsilnějšího politického subjektu propagujícího taiwanský nacionalismus.V průběhu svého mandátu dokončil Chen Shui-bian proces taiwanizace, což se projevilo zejména v oblasti kultury a školství. Nově bylo dovoleno při výuce používat taiwanské dialekty namísto mandarínské čínštiny. V hodinách dějepisu měl být kladen důraz na dějiny ostrova Taiwan, nikoliv Číny (Hughes, 2011, s. 3], Reformy se týkaly i univerzit, které nově zřizovaly katedry a instituty poskytující studium původních taiwanských jazyků a kultury. Tato nová politika vedla dále k založení celé řady muzeí oslavujících taiwanskou kulturu (Jacobs, Kang, 2017],Dalším bodem Chenovy agendy bylo prošetření zločinů poválečné diktatury strany Guomindang. Za tímto účelem byly odhaleny utajené složky o událostech 28. února 1947

39 Oficiální název organizace v anglickém jazyce je Straits Exchange Foundation (SEF).40 Oficiální název organizace v anglickém jazyce je Association for Relations Across the Taiwan Straits (ARATS). 29



a následně byla ustanovena komise, která zajistila odškodnění obětem bílého teroru a jejich rodinám. Chen Shui-bian těmito kroky usiloval nejen o zvýšení své popularity mezi voliči, ale pokusil se změnit obraz a vnímání Taiwanu v mezinárodním prostředí, zejména pak ve srovnání s Čínou. Taiwan se v této době snaží vystupovat jako demokratický stát, který se na rozdíl od ČLR vyrovnal se zločiny minulosti a definitivně zavrhl autoritářský způsob vlády (Lams et al., 2011, s. 74-76], Závěr Chen Shui-bianova mandátu byl poznamenán obrovskými korupčními skandály, do nichž byla zapletena i prezidentova nejbližší rodina. To způsobilo porážku DPP ve volbách roku 2008 a zatčení samotného exprezidenta. O rok později, v září 2009, byl Chen Shui-bian odsouzen k doživotnímu trestu (Wong, 2009],
3.2.1. Taiwanská zahraniční politika v době vlády Chen Shui-biana Čínská lidová republika měla vzhledem k Chen Shui-bianově politické minulosti oprávněné obavy z jednostranného vyhlášení nezávislosti Taiwanu v případě, že by došlo k jeho zvolení. Již v období prezidentských voleb proto vyvíjela politický tlak, aby se tak nestalo, a vydala tzv. Bílou knihu, kde oznámila svou ochotu použít násilí v zájmu zachování své územní integrity (Bakešová et al., 2004, s. 187], Chen Shui-bian se snažil zabránit eskalaci a ve svém inauguračním projevu v květnu roku 2000 prohlásil, že jeho administrativa neusiluje o formální samostatnost Taiwanu. Dále vyjádřil svůj úmysl ukončit izolaci Taiwanu a otevřít tři komunikační spoje na pevninu41 (Tanner, 2007, s. 54], V lednu 2002 se Taiwan stává členem Světové obchodní organizace (WTO], což je pouze o měsíc později než Čína. Chen Shui-bian označil tuto organizaci za nejlepší prostor ke konstruktivnímu dialogu s pevninou a vyslovil se pro „normalizaci" ekonomických a obchodních vztahů v úžině42 (Chinapost, 2002].Zdálo se tedy, že období politického napětí mezi Čínou a Taiwanem je u konce a jejich vzájemné vztahy se vrátí do stavu před rokem 1995. Tyto představy se však ukázaly jako nereálné, administrativa Chen Shui-biana měla totiž odlišný názor na vývoj budoucích vztahů s ČLR. I přes tyto garance a smířlivé politické kroky zůstával prezident stále nacionalistou a v průběhu dalších let navázala Chen Shui-bianova zahraniční politika na směřování jeho předchůdce. Ve středu Chenovy zahraničněpolitické agendy bylo posílení Taiwanu v mezinárodním prostředí. Za tímto účelem Taiwan usiloval o členství v mezinárodních

41 Původně mělo dojít kvytvoření přímé dopravy, poštovního spojení a obchodních vazeb na pevninu (Chen, 2003, s. 31). Vzhledem k dalšímu vývoji vztahů Taiwanu s Čínou však k tomu nedošlo.42 Ve stejné době dochází k upevňování vazeb i v oblasti žurnalistiky, již v roce 2001 se v Taipei otevírají kanceláře čínského tisku (Mastel, 2001). 30



organizacích, jako je Světová zdravotnická organizace (WHO], a budování formálních vztahů se zeměmi východní a zejména jihovýchodní Asie43 (Bakešová et al., 2004, s. 190], Prezident zároveň popřel existenci konsensu z roku 1992, čímž otevřel cestu možnému vyhlášení nezávislosti (Sheng, 2002, s. 51-54], Pro Čínu to byla jasná provokace44.V roce 2003 proto ČLR opět zastavila veškerou komunikaci s ostrovem a pohrozila vojenskou intervencí. Když během prezidentských voleb v roce 2004 Chen Shui-bian ještě více radikalizoval svou rétoriku a ve své politické ideologii se začal přibližovat původnímu zaměření DPP, Čína zaslala Taiwanu varování, aby prezident během svého mandátu „nezašel příliš daleko". Chen Shui-bian, který opět zvítězil (byť s velmi těsnou většinou45], to považoval za hrubou urážku (Cai, 2011, s. 192], Na rozdíl od svého předchůdce však nehodlal eskalovat již tak napjatou situaci a ve svém inauguračním projevu nasadil smířlivější rétoriku. Slíbil, že nepodnikne žádné kroky směřující k formální taiwanské nezávislosti a zachová status quo v regionu.Ve volbách do legislativního dvora, které proběhly v prosinci téhož roku, získaly většinu mandátů pročínské strany tzv. Modrého bloku. Chen Shui-bian si nevalný výsledek své strany vyložil jako projev nesouhlasu občanů s jeho zahraniční politikou, proto ji ještě více umírnil (Rubinstein, 2015], Číně však tyto ústupky nestačily. Aby zabránila opětovnému návratu taiwanského nacionalismu, prosadila v březnu 2005 tzv. antisecešní zákon, který ji formálně opravňoval vojensky zasáhnout v případě, že by došlo k ohrožení její územní suverenity. Taiwanská veřejnost byla tímto zákonem pobouřena a na 23. března byl zorganizován protestní pochod, kterého se zúčastnil Lee Teng-hui i Chen Shui-bian. Prezident však svou účast podmínil tím, že nestane v čele pochodu a nepronese projev, obával se totiž reakce Číny (Huang, 2005],Vletech 2005-2008 držel Taiwan více méně konformní kurz a zanechal politických provokací. Rovněž i Čína se snažila o konstruktivní vztahy, zanechala hrozeb a dokonce oficiálně pozvala vybrané taiwanské opoziční politiky k návštěvě pevniny. Dala tím Taiwancům jasně najevo, koho ve funkci prezidenta podporuje46. Z hlediska konfliktnosti
43 Pravděpodobně největším úspěchem taiwanské diplomatice bylo oficiální přijetí viceprezidentky Anette Lu vjakartě v srpnu roku 2002 (tamtéž).44 V této době se proti Chenovi staví i tradiční spojenec země - USA. Administrativa George W. Bushe pozastavila prodej zbraní a obranných technologií Taiwanu jako „trest" za Chenovu konfrontační politiku, nechtěla se totiž nechat zatáhnout do otevřeného konfliktu s Čínou (Knowlton, 2003).45 Chen Shui-bian získal 50,1 % hlasů, kandidát Guomindangu Lien Chan 49,9 %. Rozdíl v počtu hlasů mezi oběma kandidáty činil pouze 23000. Vzhledem k tomu, že těsně před volbami byl na prezidenta a viceprezidentku podniknut neúspěšný atentát, při kterém byli oba zraněni, je možné, že voliči rozhodovali spíše na základě osobních sympatií.46 Předseda Guomindangu - Lien Chan, který pozvání přijal, nakonec ztratil svou stranickou funkcí a předsedou strany se tává Ma Ying- jeou, který je v roce 2008 zvolen prezidentem. 31



zahraniční politiky se Chen Shui-bian a jeho administrativa do značné míry vyhnuli otevřené konfrontaci, která byla charakteristická pro jeho předchůdce, vztahy s Čínou však byly i tak napjaté, a to zejména v roce 2003 a 2004.3.3. Ma Ying-jeou a slunečnicové hnutíVítězství Guomindangu ve volbách roku 2008 mělo za důsledek kompletní obrat zahraniční politiky Taiwanu vůči Číně. Ačkoliv kandidát GMD, Ma Ying-jeou, zvítězil zejména díky svému ostře protikorupčnímu programu, náprava vztahů s pevninou byla také jedním z hlavních předvolebních slibů jeho kampaně. Čína jeho zvolení pochopitelně uvítala stejně jako Spojené státy. Administrativa Baracka Obamy47 od nové vlády Guomindangu totiž očekávala zajištění stability v regionu a zároveň ochranu svých strategických zájmů (Cody, 2008],Ma Ying-jeova pročínská orientace se však po celou dobu jeho mandátu setkávala s nepochopením ze strany taiwanských občanů, zejména studentů a inteligence. To se projevilo po podpisu Rámcové dohody o ekonomické spolupráci (ECFAJ v roce 2010 a zejména meziúžinové obchodní dohody o službách (CSSTA] v roce 2013, která na jednu stranu vedla k liberalizaci terciárního sektoru, avšak zároveň výrazně zesílila vliv Číny na ekonomiku Taiwanu. Když se Legislavní dvůr pokusil v březnu 2014 smlouvu ratifikovat, vypukly v Taipei masivní demonstrace, které si kladly za cíl donutit vládu toto rozhodnutí zvrátit. Nejvýznamnější z protestních skupin organizující tyto demonstranty bylo tzv. „slunečnicové studentské hnutí", které po dobu jednoho měsíce okupovalo budovu taiwanského parlamentu. Guomindang byl nakonec přinucen uznat porážku a k ratifikaci CSSTA nedošlo (Chen, 2016],Popularita prezidenta se i přes tento ústupek ocitla na rekordním minimu. Na konci roku 2013 pouze 17,5 % občanů hodnotilo jeho vládu pozitivně. Ma Ying-jeou se během posledních dvou let svého mandátu snažil tento trend zvrátit zejména důrazem na diplomatické úspěchy své administrativy. Jeho úsilí však bylo marné, v roce 2016 ve volbách vyhrávají nacionalisté z DPP a Ma Ying-jeou odchází z funkce jako nejméně oblíbený prezident v historii demokratického Taiwanu.

47 Barack Obama krátce po volbách zaslal nově zvolenému prezidentovi dopis, ve kterém podpořil jeho zahraničněpolitické směřování (Obama, 2008). 32



3.3.1. Taiwanská zahraniční politika v době vlády Ma Ying-jeoua Po celou dobu výkonu svého prezidentského mandátu držel Ma Ying-jeou striktně ideologickou linii Guomindangu48 v souladu s idejí „jedné Číny". Konsensus z roku 1992 byl jeho administrativou chápán jako formální dohoda, která představuje nejlepší rámec pro jednání s pevninou (Cabestan, deLisle, 2014, s. 19). Po dvaceti letech vlády nacionalistických prezidentů však nebylo možné otočit kormidlo dějin zpět do 80. let a Ma Ying-jeou byl již v roce 2008 okolnostmi donucen implicitně uznat de jure samostatnost Taiwanu. Čína to však nevnímala jako provokaci a krátce po jeho zvolení obnovila oficiální komunikaci s Taiwanem (v tradiční podobě SEF a ARATS). Zároveň došlo k otevření pravidelného dopravního spoje mezi ostrovem a pevninou49, což mělo za následek masivní nárůst turismu. Čínským studentům bylo dovoleno studovat na taiwanských univerzitách a naopak. Pravděpodobně největším úspěchem taiwanské zahraniční politiky v tomto období je získání statusu pozorovatele v několika mezinárodních organizacích50 (Chen, 2016).Dalším bodem prezidentovy agendy bylo prohloubení obchodních a investičních vazeb mezi Čínou a Taiwanem. Došlo k ukončení dvojího zdanění vládních agentur v hlavních městech Taipei a Pekingu a hlavně k odstranění celé řady investičních bariér (Bransher, Wong, 2008). Avšak nejvýznamnějším krokem v této souvislosti byla ratifikace již zmíněné Rámcové dohody o ekonomické spolupráci v roce 2010. Tato smlouva účelově zvýhodňovala taiwanskou stranu, Čína ji totiž formulovala jako „odměnu" za politickou konformitu vládnoucí administrativy Ma Ying-jeoua (Berning, 2010). Tuto politiku původně podporovala většina taiwanských občanů,51 nicméně se sílícím vlivem Číny rostly i jejich obavy z budoucího vývoje. Zejména opoziční DPP varovala před přílišným sbližováním s pevninou. Ve volbách v lednu 2012 však Ma Ying-jeou opět vítězí, byť s výrazně nižším počtem hlasů.Ve svém druhém volebním období prezident pokračoval ve své dosavadní zahraničně politické orientaci a snažil se vyvarovat „jakýchkoliv kroků, které by Peking mohl vnímat jako provokaci" (Wang, 2013). Příkladem je prezidentův laxní postoj k otázce ostrovů ve Východočínském moři, zejména souostroví Diaoyutai, které si nárokují Japonsko, Taiwan i ČLR. Když v roce 2012 Taiwan podpořil aktivitu čínských rybářských lodí v této sporné
48 Tuto zahraničněpolitickou doktrínu GMD shrnul Ma Ying-jeou ve svém heslu „tří ne" (ne sjednocení, ne samostatnosti, ne válce) (tamtéž).49 Jednalo se o „tři spoje", o jejichž vytvoření neúspěšně usiloval Chen Shui-bian (Cabestan, deLisle, 2014, s. 143).50 Zvláště významné bylo získání statutu pozorovatele u WHO. Nutno však dodat, že Taiwan zde na nátlak Číny vystupuje pod názvem „Čínská Taipei" (tamtéž).51 Průzkumy veřejného mínění z jara roku 2012 zaznamenaly 66% podporu konformní zahraniční politice vlády, 62 % respondentů podpořilo ekonomické sbližování obou zemí (Cabestan, deLisle, 2014, s. 146). 33



oblasti, začaly o mezinárodní loajalitě Ma Ying-jeovy administrativy pochybovat i Spojené státy, které do této doby jeho zahraniční politiku podporovaly. Spolu s kontroverzní Smlouvou o službách a obchodu přes Taiwanskou úžinu to byla tato nerozhodnost v mezinárodních vztazích, která způsobila rapidní pokles prezidentovy popularity52 (Wang, 2013], Čína se velmi obávala návratu opoziční DPP k moci, a snažila se proto prohře Guomindangu za každou cenu zabránit. Rozhodla se proto v listopadu 2015 (pouhé dva měsíce před volbami] uspořádat oficiální schůzku prezidentů obou zemí. Jednalo se o první takové setkání v historii. Oba prezidenti zde slíbili, že zachovají konsensus z roku 1992 a budou nadále usilovat o mírové vztahy Číny a Taiwanu. Na volební výsledek Guomindangu měla tato událost spíše negativní dopad. DPP ji ve své kampani dokázala obratně využít jako ukázku rostoucího čínského vlivu a v lednu 2016 volby drtivě vyhrává její kandidát Tsai Ing- wen (Chen, 2017, s. 1-10).Z analýzy zahraniční politiky všech tří prezidentů vyplývá, že období vlády Ma Ying- jeoua patří z hlediska taiwanské zahraniční politiky k nejméně konfliktním. Chen Shui- bianova vláda zpočátku usilovala o normalizaci vztahů s Čínou, avšak v roce 2003 přijala nacionalistický, protičínský kurz. Z důvodu silného mezinárodního tlaku však byla nakonec přinucena od této politiky ustoupit. Naopak Lee Teng-hui, prezident vletech 1988-2000, prosazoval ostře konfrontační kurz, jehož kulminací byla třetí taiwanská krize.

52 Svou roli v porážce GMD měly i některé jiné faktory, zejména rozhodnutí vlády vybudovat jadernou elektrárnu v době, kdy většina Taiwanců preferovala alternativní zdroje energie, a nevyřešená otázka penzijní reformy. 34



4. Analýza nezávislých proměnných a vyhodnocení hypotéz4.1. Hypotéza neorealismuBěhem prezidentství Lee Teng-huie se mocenské postavení Taiwanu výrazně nezměnilo. Podobně na tom byly i Spojené státy - hlavní garant bezpečnosti ostrova. Čínská lidová republika však v průběhu 90. let svůj mocenský potenciál téměř zdvojnásobila. Z níže uvedených údajů vyplývá, že hlavní příčinou tohoto vývoje je ekonomický rozvoj Číny v druhé polovině této dekády spojený s prudkým nárůstem investic do armádního sektoru. Hospodářský růst, který tuto militarizaci umožnil, byl důsledkem ekonomických reforem, které zavedl Deng Xiaoping v 80. letech. Jeho politika „socialismu s čínskými rysy" postupně transformovala ekonomiku ČLR z centrálně plánované na tržní a konkurenceschopnou. Vyvedla tak Čínu z hospodářského úpadku, do něhož se země dostala v důsledku neuvážených maoistických experimentů v 50. a 60. letech (Fenby, 2013, s. 531-618], Deng Xiaoping se však v době své vlády stavěl proti zvyšování výdajů do oblasti bezpečnosti, a to navzdory stále se zvyšující nespokojenosti a rostoucímu politickému tlaku Čínské lidově- osvobozenecké armády (ČLOA]. Ta měla podle Deng Xiaopinga naopak prokázat v otázkách financování zdrženlivost (Ji, 2001, s. 131-135],Nové vedení země včele s Jiang Zeminem (od roku 1989 předseda strany] nicméně učinilo radikální obrat v dosavadním politickém kurzu a naopak zahájilo vlnu zbrojení a modernizace ČLOA. Již v roce 1991 Jinag Zemin formuloval svou politiku „dvojího zaměření", podle níž má investice do armády být přímo úměrná hospodářskému růstu (Ji, 2001, s. 135-136], To mělo zajistit Číně postavení silného hráče v mezinárodním systému. Změnu bezpečnostní politiky je nutno chápat mimo jiné jako reakci na americkou intervenci v Perském zálivu v roce 1990 a zejména na kolaps sovětského bloku v roce 1991. Čína se rozhodla zaplnit toto mocenské vakuum a bránit šíření amerického vlivu, a to zejména pak v regionu východní Asie (Scobell, 2000, s. 13],Během prvních let 21. století došlo ke značnému zvýšení vojenské moci USA. Nově zvolená administrativa George W. Bushe výrazně investovala do zbrojního průmyslu. Největší skok zaznamenáváme mezi lety 2003 a 2004 v souvislosti s invazí do Iráku a jeho následnou okupací. Výdaje na obranu nicméně narůstaly až do roku 2011, kdy prezident Barack Obama nařídil stažení amerických vojsk z této země. Ve stejnou dobu je patrný mírný pokles ekonomické moci USA. Pravděpodobně se jedná o důsledek menší finanční krize, která v roce 2001 postihla Spojené státy a některé země v západní Evropě a Jižní Americe (Amadeo, 2017],
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V případě Čínské lidové republiky pozorujeme nárůst vojenské i ekonomické moci. Hu Jintao, prezident vletech 2002-2012, pokračoval v modernizaci ČLOA53 a posílil vazby civilního sektoru na armádu. Při formulaci své obranné politiky se nechal inspirovat původně maoistickým konceptem „války lidu", který zdůrazňuje podřízenost ČLOA komunistické straně (Vajpeyi Segell, 2013, s. 62-67], V ekonomické rovině došlo taktéž k reformám. Na 17. sjezdu Komunistické strany Číny v říjnu 2007 Hu Jintao formuloval doktrínu „vědeckého pohledu na rozvoj", která usiluje o ekonomický růst ohleduplný k životnímu prostředí a blahobyt všech sociálních skupin ve státě, včetně zchudlých obyvatel na venkově. Rovněž mělo dojít ke snížení rozdílu mezi bohatým východem a zaostalými regiony na západě ČLR (Lam, 2016, s. 46-61], V praxi to znamenalo, že došlo k částečnému napravení ekologické a humanitární krize, která vypukla v době Deng Xiaopinga a Jiang Zemina, a to bez nutnosti zpomalit tempo růstu čínského hospodářství.Finanční krize z roku 2008 otřásla ekonomikou západních zemí, klesající trajektorie ekonomické moci USA tak pokračovala až do roku 2012. Ve stejném roce dochází i k poklesu vojenské moci v souvislosti s výše zmíněnou zahraniční politikou Baracka Obamy. Taiwan a Čína naopak velice rychle překonaly ekonomickou krizi a již v roce 2010 zaznamenáváme u obou asijských zemí hospodářský růst. V případě ČLR dále stojí za zmínku pokračování dosavadní obranné politiky a konstantní navyšování výdajů do armády. Prezident Xi Jinping zahájil v roce 2014 řadu reforem, které mají urychlit proces modernizace ČLOA. Čína nově investovala mimo jiné do informačních systémů a výcviku protiteroristických jednotek (McCauley, 2004], Nicméně zřejmě nejvýraznější změnou bylo rozšíření a zesílení čínského námořnictva. Xi Jingping se rozhodl světu ukázat, že Čína je schopna bránit své zájmy ve Východočínském a Jihočínském moři.Z níže uvedených údajů vyplývá, že rozdíl mocenského potenciálu mezi „západním" bezpečnostním blokem (Taiwan + USA] a Čínou se v průběhu zkoumaného období stále snižoval. Od roku 2009 Čína dokonce překonává Spojené státy a vzhledem k současné politice ČLR by tento trend měl pokračovat i do budoucna. Ve světle těchto dat by mělo platit, že konfliktnost zahraniční politiky Taiwanu by se měla neustále zvyšovat. Malý ostrovní stát jako Taiwan bude totiž mít obavy z možné agrese ze strany svého obrovského souseda, zvláště pokud tento stále navyšuje svou vojenskou sílu. Vzhledem k zahraniční politice definované v předchozí kapitole je nicméně jasné, že vývoj byl přesně opačný, jelikož období
53 Hu Jintao neměl na výběr, pro nastupujícího prezidenta je nezbytné, aby si zajistil loajalitu armády, zvláště pokud nepochází z jejích řad (tamtéž). 36



od roku 2008 je nejméně konfliktní. Teorie neorealismu tedy není vhodná pro vysvětlení 

těchto změn.

Tabulka definující mocenský kvocient Číny, Taiwanu a USA.
CM
(USA)

E
(USA)

M
(USA)

CM
(Taiwan)

E
(Taiwan)

M
(Taiwan)

CM
(ČLR)

E
(ČLR)

M (ČLR)

1988 11,278 55,120 41,152 0,410 0,993 1,194 27,851 8,736 5,758
1989 11,239 56,800 45,714 0,415 1,690 1,398 27,799 9,100 6,466
1990 11,204 53,121 47,149 0,419 1,638 1,510 27,710 9,942 7,396
1991 11,172 51,925 47,579 0,423 1,607 1,716 27,659 10,603 9,006
1992 11,144 51,712 52,860 0,427 1,787 1,771 27,572 12,368 11,872
1993 11,120 53,442 53,262 0,430 1,848 2,073 27,480 14,385 12,958
1994 11,100 52,791 57,428 0,434 1,873 2,293 27,392 16,611 17,268
1995 11,085 49,822 56,421 0,437 1,833 2,095 27,312 18,544 21,234
1996 11,076 51,544 54,527 0,439 1,876 2,130 27,285 20,795 24,346
1997 11,071 54,898 56,269 0,442 1,953 2,211 27,206 23,172 27,319
1998 11,067 58,073 56,612 0,444 1,800 2,184 27,125 25,105 29,959
1999 11,063 59,551 57,056 0,446 1,889 1,848 27,106 27,565 35,330
2000 11,055 61,483 58,641 0,449 2,002 1,650 27,043 21,805 36,893
2001 11,043 63,988 57,482 0,451 1,835 1,581 26,953 23,988 42,279
2002 11,029 63,679 54,152 0,454 1,825 1,358 26,871 25,989 46,021
2003 11,011 59,593 57,861 0,458 1,689 1,348 26,705 26,268 47,164
2004 10,994 56,484 70,722 0,461 1,644 1,325 26,666 26,484 50,798
2005 10,978 55,602 73,217 0,463 1,619 1,212 26,338 27,830 54,731
2006 10,963 54,206 74,262 0,460 1,550 1,104 26,332 29,984 62,025
2007 10,949 50,467 75,474 0,469 1,446 1,139 26,060 31,455 70,054
2008 10,935 46,927 79,564 0,470 1,346 1,065 26,003 32,146 76,874
2009 10,919 48,429 80,312 0,471 1,275 1,185 25,858 36,895 86,555
2010 10,902 46,005 82,360 0,473 1,394 1,047 25,709 37,604 92,389
2011 10,883 43,013 83,647 0,475 1,361 1,059 25,574 37,664 104,824
2012 10,862 43,771 80,826 0,476 1,365 1,121 25,439 41,100 117,227
2013 10,841 43,993 76,555 0,478 1,366 1,184 25,307 43,252 133,254
2014 10,820 44,658 73,317 0,479 1,381 1,226 25,185 46,529 148,197
2015 10,800 49,010 70,868 0,480 1,451 1,225 25,054 52,420 158,502
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P
(USA)

P
(Taiwan)

P
(ČLR)

Rozdíl v moci obou
bloků

1988 35,850 0,866 14,115 22,601
1989 37,918 1,168 14,455 24,630
1990 37,158 1,189 15,016 23,331
1991 36,892 1,249 15,756 22,385
1992 38,572 1,328 17,271 22,629
1993 39,274 1,451 18,274 22,451
1994 40,440 1,533 20,424 21,549
1995 39,109 1,455 22,363 18,201
1996 39,049 1,482 24,142 16,389
1997 40,746 1,535 25,899 16,382
1998 41,917 1,476 27,396 15,997
1999 42,557 1,394 30,000 13,950
2000 43,727 1,367 28,580 16,513
2001 44,171 1,289 31,074 14,386
2002 42,953 1,213 32,960 11,206
2003 42,822 1,165 33,379 10,608
2004 46,067 1,143 34,649 12,561
2005 46,599 1,098 36,300 11,397
2006 46,477 1,038 39,447 8,067
2007 45,630 1,018 42,523 4,125
2008 45,809 0,960 45,008 1,761
2009 46,554 0,977 49,769 -2,239
2010 46,422 0,971 51,901 -4,507
2011 45,848 0,965 56,020 -9,208
2012 45,153 0,987 61,256 -15,115
2013 43,796 1,009 67,271 -22,466
2014 42,932 1,029 73,304 -29,343
2015 43,559 1,052 78,659 -34,047(Zdroj: www.statista.com)
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4.2. Hypotéza ekonomického liberalismuObchod Taiwanu s pevninou v první polovině 90. let výrazně vzrostl, od roku 1994 však můžeme zaznamenat mírný pokles. Příčinou je již v předchozích kapitolách zmíněná třetí taiwanská krize, v jejímž důsledku Lee Teng-hui formuloval svou ekonomickou politiku „trpělivosti před spěchem" (Bakešová et al., 2004, s. 184], V praxi to znamenalo, že Taiwan zavedl přísná ochranářská opatření a přinutil tak firmy využívat pro obchod s Čínou třetí země, popřípadě Hong Kong. Taiwan místo Číny investoval do oblasti jihovýchodní Asie a během dalších let byly podepsané obchodní smlouvy se státy jako Thajsko, Indonésie, Malajsie a Filipíny. Nadále však probíhaly nepřímé obchodní styky s Čínou, zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií (Chiang, 2015, s. 22-24],Obchod s pevninou byl dále negativně ovlivněn ekonomickou krizí, která v roce 1997 postihla východní Asii. Taiwan totiž ještě více posílil své obchodní vazby na státy jihovýchodní Asie, které byly touto krizí postiženy nejvíce. Taiwanské firmy by tak zaplnily vakuum na vyčištěném trhu těchto zemí. Pokles v meziúžinovém obchodu tak trval až do konce Leeovy administrativy (Chi, 2004. s. 211-214], Tato ochranářská politika vedla k vytvoření silné opozice vlivných podnikatelů vůči vládě Lee Teng-huie, což bezpochyby přispělo k porážce Guomindangu ve volbách roku 2000. Z vnitropolitického hlediska byl dopad tohoto politického tahu pro prezidenta velmi negativní. Nabízí se tedy otázka, proč tak učinil. Někteří experti tvrdí, že Lee Teng-hui měl obavy z čím dál větší závislosti Taiwanu na čínském kapitálu a s tím spojeného rostoucího politického vlivu ČLR na ostrově (Chi, 2004. s. 214], Rozhodl se proto „obětovat" ekonomické zájmy Taiwanu ve prospěch soběstačnosti. Je dokonce možné, že kontroverzní prohlášení Lee Teng-huie z roku 1999, zmíněné v předchozí kapitole, bylo politickým manévrem, který měl pojistit status quo a zabránit jakékoli další ekonomické integraci s Čínou. (Mojahedi, 2011],Nový prezident Chen Shui-bian oznámil krátce po svém zvolení svou novou ekonomickou politiku „smělého otevření, efektivního managementu" (Shubert, 2015, s. 127], V praxi to znamenalo, že došlo k odstranění několika investičních bariér, které zavedla předchozí administrativa. Jednalo se o odstranění stropu individuálních investic (50 milionů dolarů], což mělo pozitivní dopad zejména na bankovní sektor (Landler, 2001], Dalším krokem Chen Shui-bianovy administrativy bylo otevření tzv. „tří menších spojů", z nichž pro taiwanské podnikatele bylo pravděpodobně nejdůležitější vytvoření přímého dopravního spojení mezi pevninou a ostrovem. Nejvýznamnějším milníkem Chenovy ekonomické politiky však bylo již zmíněné přijetí Taiwanu do WTO v roce 2002. Podle mezinárodního práva se
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tímto na Čínu vztahoval režim nejvyšších výhod. Taiwan se proto vstupem do této organizace zavázal odstranit diskriminační opatření na čínské zboží, služby a kapitál (Sheng, 2002, s. 87).Tato nová doktrína měla za následek masivní růst obchodu s Čínou (ten v roce 2003 dokonce činí 360 %), který pokračoval i po zhoršení vztahů mezi oběma státy před volbami roku 2004 (Chen, 2003, s. 30-38). Na druhou stranu se zvýšila ekonomická závislost Taiwanu na pevnině v souladu s negativními predikcemi Lee Teng-huie. To bylo zvláště problematické vzhledem k nacionalistické ideologii vládnoucí strany. V této souvislosti je třeba dodat, že Čína propagovala obchod s ostrovem hlavně z politických důvodů. Někteří autoři proto předpovídají, že stále rostoucí obchod s Čínou činí otázku mírového politického sjednocení v budoucnosti velmi pravděpodobnou, druzí naopak očekávají opačný vývoj a poukazují na vzestup taiwanského nacionalismu v posledních letech (Chen, 2003, s. 41-44).Ma Ying-jeou během výkonu svého mandátu ekonomickou vazbu Taiwanu na Čínu ještě více prohloubil. V červnu 2008 se Taiwan otevírá čínským turistům a v listopadu téhož roku je podepsána dohoda vedoucí ke zřízení pravidelné letecké a lodní dopravy mezi pevninou a ostrovem (Kwan, 2009). Avšak nejvýznamnějším krokem ve vztahu k obchodu mezi ČLR a Taiwanem byla ratifikace již zmíněné Rámcové dohody o ekonomické spolupráci v červnu 2010. Tato dohoda byla vnímána jako velmi kontroverzní. Někteří analytici a ekonomové tvrdili, že ECFA účelově zvýhodňuje taiwanskou stranu, souhlas Číny je pak chápán jako „odměna" za politickou konformitu vládnoucí administrativy Ma Ying-jeoua. Jiní naopak oponovali tím, že tato smlouva je od počátku nástrojem čínských ekonomických zájmů a jejím smyslem má být prohloubení závislosti Taiwanu na čínském exportu (Turton, 2016). Díky této dohodě došlo k liberalizaci sektoru služeb, zejména k odstranění dovozních cel na čínské výrobky. Dále došlo k vytvoření Komise pro meziúžinovou ekonomickou spolupráci, složené ze zástupců obou smluvních stran, jež měla dohlížet na plnění této dohody. Ratifikace ECFA způsobila, že se Taiwan ještě více otevřel čínskému byznysu. V roce 2010 proto zaznamenáváme růst celkového objemu obchodu s ČLR o 43 %, v roce 2011 pak o dalších 13 %. V dalších letech nicméně dochází k postupné stagnaci a v roce 2015 dokonce k poklesu zejména na straně exportu. Mezi lety 2014 a 2015 taiwanský export klesl o více než 10 miliard dolarů. Důvodem je zejména zpomalení ekonomického růstu Číny. Spolu s nedostatečnou diverzifikací vývozu na straně Taiwanu to může v blízké budoucnosti znamenat vážné problémy pro ekonomiku ostrova (Navarro, 2016).Porovnáme-li tyto údaje s taiwanskou zahraniční politikou, zjistíme, že ekonomický liberalismus poskytuje pouze částečné vysvětlení jejího vývoje. Ačkoliv obchod s pevninou
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klesl v polovině devadesátých let, která byla nejvíce konfliktní, již o deset let později prudce narůstá, a to bez výraznější změny zahraničněpolitického kurzu. Naopak v období nejméně konfliktním (2008-2016] obchod s Čínou spíše stagnoval a nakonec dokonce došlo kjeho poklesu. Podobně jako neorealismus je nutné vyřadit i ekonomický liberalismus.
Celkový objem obchodu Export Import Bilance

Množství Růst (%) Množství Růst (%) Množství Růst (%) Množství Růst (%)
1989 144384263 ... 144384263 -144384263 136,612
1990 341687677 136,652 28,85 341658827 136,632 -341629977 74,874
1991 597631904 74,391 104,474 262,128 597527430 74,890 -597422956 24,871
1992 748109679 25,179 1050992 905,984 747058687 25,025 -746007695 33,947
1993 1031706213 37,908 16224503 1443,732 1015481710 35,931 -999257207 72,835
1994 1990308363 92,914 131622010 711,254 1858686353 83,035 -1727064343 57,183
1995 3467857572 74,237 376600363 186,123 3091257209 66,314 -2714656846 -10,249
1996 3683151432 6,208 623354749 65,522 3059796683 -1,018 -2436441934 34,983
1997 4541695979 23,310 626451946 0,497 3915244033 27,958 -3288792087 -0,396
1998 4945073501 8,882 834645538 33,234 4110427963 4,985 -3275782425 -39,270
1999 7062993161 42,829 2536800171 203,937 4526192990 10,115 -1989392819 0,819
2000 10440540918 47,820 4217429107 66,250 6223111811 37,491 -2005682704 -49,768
2001 10798076970 3,424 4895292484 16,073 5902784486 -5,147 -1007492002 -49,768
2002 18495033007 71,281 10526738214 115,038 7968294793 34,992 2558443421 -353,942
2003 33907784754 83,335 22890302915 117,449 11017481839 38,266 11872821076 364,064
2004 53140562278 56,721 36349024608 58,797 16791537670 52,408 19557486938 64,725
2005 63736408872 19,939 43643322853 20,067 20093086019 19,662 23550236834 20,415
2006 76590504462 20,168 51808178766 18,708 24782325696 23,338 27025853070 14,758
2007 90430526782 18,070 62416411093 20,476 28014115689 13,041 34402295404 27,294
2008 98273497890 8,673 66883031816 7,156 31390466074 12,052 35492565742 3,169
2009 78670764058 -19,947 54248101236 -18,891 24422662822 -22,197 29825438414 -15,967
2010 112879654027 43,484 76934575511 41,820 35945078516 47,179 40989496995 37,431
2011 127555177571 13,001 83959399961 9,131 43595777610 21,284 40363622351 -1,527
2012 121621186471 -4,652 80713756748 -3,866 40907429723 -6,167 39806327025 -1,381
2013 124376057324 2,265 81787644881 1,330 42588412443 4,109 39199232438 -1,525
2014 130158219397 4,649 82119323365 0,406 48038896032 12,798 34080427333 -13,058
2015 115392430915 -11,344 71209418882 -13,285 44183012033 -8,027 27026406849 -20,698(Zdroj: cus93.trade.gov.tw)
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4.3. Hypotéza republikánského liberalismuVlna politické liberalizace na konci 80. let, která přispěla k pádu SSSR a pravicové diktatury na Taiwanu, otřásla i režimem v Čínské lidové republice. Formálně se země stále hlásila k maoismu, z vnitropolitického hlediska však docházelo nejen k ekonomické transformaci, ale také k politickému uvolnění. První reformy provedl Deng Xiaoping již v první polovině 80. let. Ty měly za následek omezení role státního aparátu v čínské společnosti54. Významný byl zejména jejich dopad na lokální politiku. Došlo k zavedení místní samosprávy, jejíž vedení bylo voleno přímo (Zhao, 2014, s. 41-47], Dengův nástupce Zhao Ziyang v politických reformách pokračoval a na 13. sjezdu Komunistické strany Číny v roce 1987 prosadil faktické oddělení stranických a státních struktur55. Komunistická strana Číny se vzdala mobilizační a sociální role, kterou do této doby měla56. Pokračování liberalizačního trendu však bylo na několik let zastaveno jako důsledek demonstrací na jaře roku 1989, které vyústily v tzv. Pekingský masakr. Čínské politbyro na tyto události reagovalo řadou vnitrostranických čistek. Liberální frakce strany v čele s Zhao Ziyangem byla zbavena moci a funkci předsedy získal Jiang Zemin, zastánce mírnějšího kurzu (Zhao, 2004, s. 49-51],Čína v průběhu 90. let však nebyla z vnitropolitického hlediska stálá. Ačkoliv Jiang Zemin nebyl entuziastickým reformátorem jako jeho předchůdce, i on pochopil nutnost některých změn. Čína v této dekádě totiž čelila několika sociálním problémům. K nejzávažnějším z nich patřila systémová korupce a organizovaný zločin, delikty, na nichž se podíleli i vysoce postavení členové strany (Lewis, Xue, 2003, s. 927-928], Dalším velkým problémem pro stabilitu režimu byla stále se zvyšující popularita náboženských skupin a sekt, z nichž nejvýznamnější bylo hnutí Falun Gong. Toto učení obsahující prvky taoismu, buddhismu a tradiční čínské spirituality v druhé polovině 90. let praktikovaly milióny čínských občanů, mezi nimi i nemálo straníků. Ateistický režim proto v roce 1996 postavil toto náboženské hnutí mimo zákon. Po masivní demonstraci jeho členů v roce 1999 došlo k další vlně náboženského pronásledování a hromadného zatýkání (Dillon, 2008, s. 261-268],Zároveň byla strana nucena čelit ideologické krizi, vyplývající z jejího de facto rozhodnutí opustit ideály marxismudeninismu. Jiang Zemin tento problém vyřešil obohacením oficiální maoistické ideologie strany o koncept tzv. trojího zastoupení57. Strana,
54 Jednalo se o částečnou liberalizaci v oblasti svobody projevu a svobody náboženského přesvědčení (tamtéž).55 Strana si však ponechala moc nad vedením státu. Předseda Komunistické strany je zároveň prezidentem Čínské lidové republiky (tamtéž).56 Tyto reformy značně oslabily roli strany na místní úrovni. Na čínském venkově dokonce lokální orgány operují naprosto nezávisle (tamtéž).57 V angličtině „Three Represents“. 42



původně zastupující dělníky a rolníky, se tímto otevřela i nově vzniklé vyšší střední třídě - čínským podnikatelům (Killion, 2006, s. 88], V této souvislosti je nutno dodat, že jakékoliv politické reformy v ČLR měly a mají za cíl především stabilizovat čínskou společnost a posílit vládnoucí režim. Monopol Komunistické strany Číny na moc ve státě nebyl nikdy zpochybňován. Úvahy o možných politických reformách vedoucích k demokratizaci sice pokračovaly v čínských intelektuálních kruzích, vedení režimu se však k podobným úvahám stavělo z pochopitelných důvodů vždy odmítavě (Zhao, 2004, s. 51-54],V roce 2002 se prezidentem Čínské lidové republiky stává Hu Jintao. Již v počátcích své vlády naznačil, že hodlá pokračovat v liberalizaci, kterou započali Zhao Ziyang a Jiang Zemin. Na 16. sjezdu Komunistické strany Číny v listopadu 2002 nově zvolený prezident zdůraznil „vládu práva a roli ústavy" (Zhao, 2008, s. 232], V rámci tohoto kurzu byla posílena role Státní rady (ústavního orgánu] na úkor neformálních a neústavních „pracovních schůzek", během nichž do této doby docházelo k většině důležitých politických rozhodnutí. Zároveň došlo ke zrušení každoročních pracovních konferencí, které byly zneužívány od moci odstavenými státníky k získání politického vlivu. Krátce nato začaly být zveřejňovány průběhy jednotlivých jednání v rámci politbyra a ústředního výboru strany. Zároveň Hu Jintao posílil kontrolní orgány dohlížející na práci administrativy, nový systém kladl důraz na zodpovědnost jednotlivých kádrů (Zhao, 2008, s. 233-234].58V roce 2005 prezident oznamuje své úsilí vybudovat v Číně „harmonickou společnost". Hlavním zájmem vlády už nemá být zvyšování hospodářského růstu, ale napravení ekonomické nerovnosti a sociální smír. S tím souvisí i boj proti korupci a nepotismu, které i v této době zůstávají vážnými problémy (Zhong, 2006], V témže roce Hu formuluje svou doktrínu „socialistické demokracie59 s čínskými znaky", zdůrazňující nutnost reforem ve prospěch vnitrostranické demokracie a většího zapojení občanů do politického procesu na úrovni měst a obcí (Peterson Institute for International Economics, 2008, s. 58-64], O 2 roky později, na 17. sjezdu strany, navrhl prezident kroky, které měly tyto ideály převést do praxe. Jednalo se o zavedení soutěživého volebního systému (počet kandidátů má být vyšší než počet mandátů], mechanismů napomáhajících větší transparentnosti, a větší participaci občanů formou veřejných slyšení a poradních orgánů (Holbig, Schucher, 2016, s. 5-6],
58 V této době totiž ztrácí komunistická strana důvěru obyvatel a je tak ohrožena legitimita režimu. V roce 2003 navíc propuká v Číně epidemie SARS (akutního respiračního syndromu), částečně způsobená nepříliš kvalitním zdravotnictvím, což ještě více otřásá stabilitou režimu (tamtéž).59 Slovo demokracie - „minzhu“ převzala mandarínská čínština z japonštiny až v průběhu 90. let. Do této doby byla demokracie vnímána jako cizí západní prvek (Holbig, Schucher, 2016, s. 2). 43



Zároveň se změnil tradičně negativní postoj vedení k otázce náboženství, Hu prohlásil, že víra a náboženské skupiny mají v jeho harmonické společnosti své místo (Simonds, 2007],Hu Jintaovy reformy částečně liberalizovaly rigidní politický systém Číny, nicméně o demokratizaci v západním slova smyslu, tedy o soutěži více politických stran,60 nebyla řeč61. Jakékoliv politické změny měly být založeny na „správné politické orientaci" (Simonds, 2007). V roce 2011 Wu Bangko, druhý nejmocnější muž ve státě, prohlásil, že tak drastické reformy by „podlomily hospodářství a svrhly Čínu do chaosu" (Foster, 2011). Hu Jintao se v roce 2012 jednoznačně staví proti „kopírování západního modelu". Ve stejné době se výrazně navyšuje nedůvěra čínských občanů vůči vládě, a to zejména u generace narozené po roce 1980. Prezident proto musel ukázat rozhodnost a schopnost stabilizovat čím dál více nepopulární režim (Liu, Chen, 2012, s. 48).V této souvislosti bylo pro Hua velkým problémem, že jedním z důsledků prezidentových reforem byl i pokles jeho vlastní autority. Hu Jintao jako nepříliš výrazný technokrat nikdy neměl mezi svými spolustraníky respekt a postavení, jakého se těšil Deng Xiaoping nebo Jiang Zemin. Toho v roce 2012 využili jeho političtí odpůrci. Na 18. sjezdu strany v listopadu 2012 Hu Jintao rezignoval na funkci prezidenta a jeho nástupcem byl zvolen viceprezident Xi Jingping. Očekávalo se však, že si Hu zachová své křeslo v rámci politbyra z důvodu své nízké popularity (způsobené mimo jiné korupčními skandály a špatným stavem ekonomiky), ale nestalo se tak.Krátce po svém zvolení prezident označil systémovou korupci, ekonomickou nerovnost a zbytnělou byrokracii za hlavní problémy Číny. Dále zdůraznil, že „ideologické jádro komunistické strany bude vždy socialismus s čínskými znaky" (Xi, 2012). Zároveň prezident popularizoval koncept „čínský sen62". Po vzestupu čínské ekonomické a vojenské moci má dojít k obrodě čínského národa a kultury63, a to tak, že v roce 2049, sto let po vyhlášení ČLR, bude Čína „silná, civilizovaná a moderní země". V praxi to znamenalo posílení legitimity strany a utužení režimu64 (Amighini, 2012). Již o necelý rok později, v květnu 2013, byly v oficiálním tisku publikovány eseje označující ústavní demokratický režim jako koncept
60 V ČLR existuje kromě komunistické strany ještě 8 dalších politických subjektů, formálně zastupujících zájmy menšin, zpravidla intelektuálů v různých oborech. V praxi je však jejich činnost plně pod kontrolou komunistů a slouží především k propagandistickým účelům (Dillon, 2008, s. 146).61 Ačkoliv Hu Jintao slíbil větší transparentnost, ke konci jeho mandátu dochází ke zpřísnění cenzury a oslabení občanské společnosti (Foster, 2011).62 Jednalo se pravděpodobně o variaci na populární koncept „americký sen“ (Amighini, 2012).63 V zahraniční politice to znamenalo důraz na „soft power“, propagaci Číny a čínské kultury.64 Demokracie je totiž chápána jako cizí pivek, inherentně spojený s kapitalistickou ekonomikou a nemající místo v čínské kultuře (Yuen, 2013, s. 67-69). 44



sloužící k „rozbití socialistického zřízení" (Yuen, 2013, s. 69), občanskou společnost západního typu pak jako „prostoduchý neoliberální mýtus" (tamtéž). V období vlády Xi Jinpinga tedy vidíme jasný odklon od politiky liberalizace a částečné „demokratizace", kterou prosazovali jeho předchůdci.Autoritativní styl vládnutí pokračoval v Číně až do současnosti. V roce 2017 u příležitosti 19. sjezdu strany prezident potvrdil tento nacionalistický politický kurz. Straníci byli vyzváni, aby odmítali „pomýlené" ideologie z ciziny a prosazovali původní čínskou. Zároveň však prohlásil, že rozhodující roh v moderní Číně budou hrát trhy a jeho vláda musí „uvolnit překážky svobodnému obchodu" (Campbell, 2017). Čínská lidová republika se tak ještě více vzdaluje původní maoistické hospodářské doktríně. V současnosti nicméně dochází k částečnému návratu jednoho z hlavních znaků Maovy vlády - kultu osobnosti65.Již od počátku prezidentství Xi Jinpinga dochází v Číně k masivním čistkám, a to i mezi vysoce postavenými straníky. Ačkoliv jejich záminkou byl boj proti systematické korupci, oběti těchto čistek patří téměř vždy k „nezávislým" frakcím, neochotným podřídit se oficiální Xi Jinpingově linii. Během 5 let se tak prezidentovi podařilo zaplnit stranické a státní instituce jemu nakloněnými členy. V listopadu 2017 je „myšlení Xi Jinpinga" zařazeno do ústavy coby jeden z ideologických pilířů státu. V březnu 2018 je zrušen dosavadní limit 10 let na dobu výkonu prezidentské funkce a jeho mandát je tak de facto prodloužen na doživotí (Carpernter, 2018). V současnosti je považován za nejmocnějšího vůdce Číny od doby Mao Ce Tunga (Phillips, 2017).Od konce 80. let do nástupu Xi Jingpinga v roce 2013 dochází v Číně k vlnám mírné liberalizace. Dalo by se tedy očekávat, že se zároveň bude snižovat konfliktnost taiwanské zahraniční politiky. A ačkoliv se může zdát, že v obecné rovině tato korelace skutečně existuje, při podrobnějším zkoumání zjistíme, že tomu tak není. Reformy, které zavedl Jiang Zemin a zejména Hu Jintao, se na povaze zahraniční politiky Taiwanu vůbec neprojevily, snad s výjimkou posledních let Huova mandátu. Naopak během období vlády Xi Jingpinga jsou vztahy Taiwanu s Čínou nejméně konfliktní. Hypotéza republikánského liberalismu se tedy rovněž nepotvrdila.

65 Z tohoto důvodů bývá Xi Jingpingova ideologie a jeho styl vládnutí někdy označován jako „neomaoismus“.
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4.4. Hypotéza sociálního konstruktivismuJak již bylo naznačeno ve druhé kapitole, poválečná diktatura strany Guomindang aktivně potírala jakékoliv snahy a aktivity spojené s taiwanským nacionalismem. Všichni obyvatelé ostrova byli přinuceni přijmout čínskou národní identitu. K tomu byla ve školách vyučována ideologicky zabarvená historie66, která měla legitimizovat vládu režimu (Tran, 2010, s. 35, 64-66], Obrat nastal až s demokratizací ostrova po roce 1988. V rámci procesu „taiwanizace67" došlo ke vzniku Institutu taiwanské historie (Phillips, 1999, s. 303] a znovuobjevení původní taiwanské kultury a jazyků domorodých obyvatel ostrova. Během devadesátých let se spolu s politickou liberalizací postupně měnila i identita obyvatel Taiwanu. Sociologické průzkumy Národní univerzity Chengchi ukazují, že v průběhu tohoto desetiletí postupně klesá počet obyvatel, kteří se hlásí pouze k čínské národní identitě68. V roce 1991 se takto označuje 26,2 %, v roce 2000 pouze 9,1 % obyvatel. Zároveň ve stejném období zaznamenáváme růst obyvatel, kteří se považují za „Taiwance" - ze 17,3 % na 36,9 % (Tran, 2010, s. 35-36], K podobnému trendu dochází i v v politické rovině, během tohoto období se téměř zdvojnásobil počet Taiwanců požadující vyhlášení nezávislosti69 z 12,6 % v roce 1994 na 22 % v roce 1999 (Wang, 2005, s. 15-27],Mezi lety 2000-2008 se ještě více urychluje proces taiwanizace, a to zejména v oblasti školství a kultury. Na univerzitách byl založen nový obor „Taiwan Studies", do středu zájmu antropologů se tak dostává opomíjená kultura Hoklo70. Došlo také k obrodě taiwanských dialektů, které postupně začaly nahrazovat mandarínskou čínštinu (Amae, Damm, 2011, s. 6-9], S tím souvisí i pokračování dosavadního trendu v národní identitě ostrovanů. V roce 2004 se tak počet obyvatel hlásících se k čínské národnosti snížil na 4,8 %, počet Taiwanců se naopak zvýšil na 46 %. Zároveň roste i touha po samostatnosti ostrova, vtémže roce ji vyjádřilo 26,5 % obyvatel71 (Wang, 2005, s. 15-27], Taiwanizaci, která v těchto letech
“Jedná se o tzv. sinocentrickou historiografii, ke které se hlásí některé strany „modrého bloku“ i v současnosti. Jejím znakem je odsunutí Taiwanu z centra zájmu. Ostrov je chápán jako jedna z mnoha provincií Číny a všichni jeho obyvatelé jsou čínské národnosti bez ohledu na to, zda se jedná se o přistěhovalce z pevniny, či nikoliv (Tran, 2010, 64J.67 V této souvislosti je třeba zmínit, že někteří autoři tvrdí, že tento proces začal již v 70. a 80. letech zejména v oblasti literatury a náboženství.68 Existovala také třetí kategorie - obyvatelé ostrova, kteří se považují jak za Číňany, tak i za Taiwance. Jejich počet se v tomto období příliš nemění, zůstává mezi 40-50 % (Amae, Damm, 2011, s. 6-7J.69 V témže průzkumu 5,5 % respondentů požadovalo nezávislost Taiwanu v nejbližší možné době.70 Jiné etnické a jazykové skupiny (např. HakkaJ proto usilují a o svou vlastní emancipaci a kritizují politiku taiwanizace pro její nedostatečnou multikulturnost (tamtéž). Toho využil pročínský blok v čele s GMD ve své politické propagandě (Tran, 2010, s. 145-146).71V sociologickém průzkumu Dukeovy univerzity, který proběhl o rok později, se 84,7 % respondentů vyjádřilo pro nezávislost za podmínky, že by jí bylo dosaženo mírovými prostředky (tamtéž). 46



probíhá, je nutno chápat jako pokus ostrovanů vytvořit pro sebe trvalou identitu, nikoliv pouze krátkodobý kulturní fenomén. Pilířem této nové „taiwanské" identity měla být zmíněná jazyková skupina Hoklo, postupně však dochází ke znovuobjevení dalších historických kořenů taiwanského národa, dokonce i japonských vlivů. Během tohoto období dochází proto na Taiwanu k restauraci šintoistických svatyň, monumentů a soch, které byly poškozeny a zničeny v období poválečné diktatury GMD, a dokonce k růstu popularity japonské popkultury, a to zejména mezi mladou generací (Amae, Damm, 2011, s. 10).Posilování taiwanské národní identity pokračovalo i po roce 2008, a to navzdory silnému tlaku vlády, která naopak prosazovala identitu čínskou. Ačkoliv došlo k zastavení (a do jisté míry zvrácení) politického procesu taiwanizace, ve společenské a kulturní oblasti však tento trend pokračoval (Amae, Damm, 2011, s. 13). Zejména mladí lidé se stávají hlavními nositeli idejí taiwanského nacionalismu. Dle výzkumu think-tanku Taiwan Brain Trust ze srpna 2014 se 78 % občanů ve věku 20-29 let považuje za Taiwance72, u věkové skupiny 50-59 let se jedná o 52 % a u seniorů nad 70 let věku pouze 48 %. Mezi mladými Taiwanci byla zároveň největší podpora vyhlášení nezávislosti73 (Cabestan, 2017, s. 49-50).Na tuto „kulturní revoluci" mladé generace je možno pohlížet z několika úhlů. Na jedné straně ji lze chápat jako projev odporu vůči nepopulární vládě. Jiní teoretici naopak taiwanský nacionalismus mladých lidí vnímají jako revoltu proti čínským konfuciánským hodnotám starší generace. Taiwanizaci je pak nutno chápat v jejím sociálním kontextu. Nejedná se tedy pouze o národní emancipaci, nýbrž také o projev antipatriarchálních, anti- koloniálních a antihegemonních, jinak řečeno liberálně-progresivních hodnot74 (Amae, Damm, 2011, s. 14). V současnosti je otázka identity ostrovanů stále aktuální. Na jedné straně vidíme výraznou podporu taiwanizace, zároveň však panuje neshoda mezi jednotlivými etnickými skupinami „Taiwanců" (zejména Hakka, Hoklo a původními obyvateli ostrova) týkající se specifické podoby taiwanské identity a míry její vazby na tato etnika (Cabestan, 2017, s. 53-54).Z této kapitoly vyplývá, že od konce 80. let prudce klesá počet obyvatel identifikujících se jako Číňané, naopak dochází k výraznému růstu taiwanského nacionalismu. Dle sociálních konstruktivistů by se tedy dalo očekávat, že zahraniční politika Taiwanu vůči ČLR bude toto reflektovat a s postupem času bude čím dál konfliktnější. Z analýzy zahraniční politiky
72 Celkový počet obyvatel hlásících se k taiwanské národní identitě vzrostl na 60,5 % (tamtéž).73 U věkové skupiny 20-25 let se jedná o 44 % (tamtéž).74 To se projevuje i v rovině politických stran, které se k těmto identitám hlásí. Guomindang je hodnotově konzervativní stranou, DPP je naopaklevicově-liberální. 47



Taiwanu nicméně vyplývá, že poslední zkoumané období (mezi lety 2008 a 2016) bylo naopak nejvíce kooperativní. Nepotvrdila se tedy ani hypotéza sociálního konstruktivismu.

■Čínská národní identita 

Taiwanská národní identita

(Zdroje: Amae, Damm, 2011, Cabestan, 2017, Tran, 2010)
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ZávěrTato práce si kladla za cíl aplikovat tři velké teoretické tradice mezinárodních vztahů na příkladu taiwanské zahraniční politiky vůči Číně od demokratizace ostrova na konci 80. let minulého století do současnosti. Autor tím zamýšlel obohatit dosavadní výzkum v této oblasti. Odborná literatura zaměřující se na Taiwan je totiž zpravidla historické povahy a ve většině případů nepokrývá období po roce 2004. Naopak politologické výzkumy se téměř vždy zaměřují na politiku v konkrétním období (například během vlády Guomindangu), a to často pouze z pohledu jediné teorie. Tato práce proto analyzuje celé období demokratického Taiwanu a z pohledu všech velkých tradic mezinárodních vztahů.V první, teoretické kapitole proto byly na základě zkoumání těchto tradic definovány čtyři specifické teorie, které budou v této práci testovány. Jedná se o strukturální realismus (neorealismus), obchodní a republikánskou variantu liberalismu a sociální konstruktivismus. Zároveň byly identifikovány z nich vyplývající hypotézy a nezávislé proměnné. U každé z těchto proměnných byla popsána jejich operacionalizace a následně definována úroveň, na které budou měřeny. Druhá kapitola stručně popsala historický kontext nutný k pochopení problematiky taiwanské národní identity - nezávislé proměnné sociálního konstruktivismu, zejména pak její vazbu na Čínu a Japonsko. Oba tyto státy totiž Taiwan okupovaly po desítky let a jejich kulturní odkaz je na ostrově patrný i v současnosti. Dále tato kapitola shrnula období diktatury strany Guomindang a poskytla tak fakta nutná pro pochopení demokratických reforem devadesátých let a současného politického a stranického sytému na Taiwanu. Ten je totiž do značné míry odvozen od státního zřízení původní Čínské republiky v době vlády Čankajška. Zároveň je v této části nastíněna povaha zahraniční politiky během tohoto období s důrazem na sílící vliv Spojených států (nejdůležitějšího bezpečnostního spojence Taiwanu) v této oblasti.Jako závislá proměnná této práce byla určena míra konfliktnosti zahraniční politiky Taiwanu vůči Čínské lidové republice. Její vývoj ve zkoumaném období byl popsán ve třetí kapitole. Za nejkonfliktnější bylo identifikováno období mezi lety 1988 a 2000. Splňuje totiž všechna tři kritéria (absence oficiální komunikace, otevřená kritika Číny ze strany Taiwanu, označení ČLR jako bezpečnostní hrozby), kterými je konfliktnost zahraniční politiky vyjádřena. V tomto období také dochází k otevřenému konfliktu mezi oběma státy během tzv. třetí taiwanské krize. Zahraničněpolitický kurz Taiwanu v období 2000-2008 lze charakterizovat taktéž jako konfrontační, byť se vláda snažila vyhnout provokacím, jimiž by mohla situace eskalovat a zapříčinit invazi ČLR na ostrov. Měla totiž oprávněné obavy z čínské agrese zejména poté, co Čína formálně schválila zákonopravňující ji k tomuto kroku.49



Naproti tomu v období od roku 2008 nedošlo k žádné zásadní neshodě mez oběma státy. Taiwan a Čína naopak v této době spolupracují, a to jak v oblasti ekonomiky (což vedlo k uzavření dvou významných obchodních smluv - ECFA a CSSTA), tak i diplomacie (což vyústilo v historicky první setkání prezidentů obou zemí v listopadu 2015],Ze čtvrté kapitoly vyplývá, že ani jedna z těchto testovaných teorií není schopna tento vývoj uspokojivě vysvětlit. Dle neorealismu by totiž mělo platit, že nejkonfliktnější bude zahraniční politika v situaci, kdy bude mocenský náskok Číny převyšovat Taiwan a USA, což odpovídá období od roku 2009 do 2015. Ekonomický liberalismus naopak předpokládá, že Taiwan bude spolupracovat s ČLR v případě vysoké ekonomické provázanosti obou zemí. Ktomu dochází po roce 2003, bez větších změn na straně taiwanské zahraniční politiky. Ta by měla dle republikánského liberalismu být více kooperativní v případě liberalizace a demokratizace na straně čínského režimu. Trend byl však přesně opačný. Poslední z testovaných teorií je sociální konstruktivismus. Dle této teorie platí, že taiwanská zahraniční politika bude vykazovat spíše konfliktní znaky za podmínky, že se budou ostrované hlásit k taiwanské národní identitě, ale naopak méně konfliktní, když bude silnější identita čínská. Období kolem roku 2014, kdy se nejvíce obyvatel považovalo za Taiwance, však bylo nejvíce kooperativní.Další možné vysvětlení vývoje taiwanské zahraniční politiky se nabízí v podobě tzv. ideového liberalismu. Tuto teorii popisuje Andrew Moravcsik ve svém článku z roku 1997 
Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics jako alternativu k ekonomickému a republikánskému liberalismu. Její hlavní premisa je, že státy budou ve své zahraniční politice prosazovat zájmy nikoliv mocenské (realismus) nebo obchodní (ekonomický liberalismus), ale ideologické. Jako příklad Moravcsik uvádí náboženské války mezi katolickými a protestantskými státy v Evropě raného novověku, národněosvobozenecké války 19. století a ideologické konflikty mezi státy fašistickými, komunistickými a liberálně demokratickými ve 20. století.Tato práce naznačuje, že významný podíl na zahraniční politice Taiwanu měla ve zkoumaném období právě ideologie vládnoucích prezidentů. Z analýzy moderní taiwanské politiky totiž vyplývá, že v konfrontačním období totiž vládli prezidenti Lee Teng hui a Chen Shui-bian, hlásící se ke specifickému protičínskému pojetí taiwanské identity. Naopak v období kooperace se prezident Ma Ying-jeou a vládnoucí strana Guomindang otevřeně považují za Číňany, a to přinejmenším v kulturní rovině. Zejména v době prezidentství Ma Ying-jeoua zaznamenáváme výrazný rozdíl mezi národní identitou obyvatel, kteří se v drtivé většině považují za Taiwance, a identitou prezidenta.
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Příčinou tohoto vývoje je fakt, že národní identita nebyla ve volbách roku 2008 pro Taiwance klíčovým tématem (tím byl spíše boj s korupcí a ekonomický rozvoj]. Nelze však také opomenout, že i výše zmínění „nacionalističtí" prezidenti ne vždy ve své zahraniční politice reflektovali postoje a identitu občanů. Zejména v otázce formálního vyhlášení nezávislosti Taiwanu se Chen Shui-bian a Lee Teng-hui snažili spíše mírnit radikální část svých voličů. Identita prezidentů však zůstává nejpravděpodobnějším faktorem pro vysvětlení vývoje zahraniční politiky Taiwanu. Na základě toho lze navrhnout hypotézu ideového liberalismu (H5J: Povaha taiwanské zahraniční politiky se mění v závislosti na ideologii prezidentů. Její testování tedy představuje možné budoucí směřování výzkumu v této oblasti.
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SummaryThe relation between states in East Asia is the subject of increasing interest among scholars and researchers of International Relations. Especially the development of Taiwanese foreign policy in relation to The Peoples Republic of China is a phenomenon which seem to defy the current theoretical understanding of state behaviour in the international system. After the victory of the communists in the Chinese civil war the island has been under the authoritarian rule of the Guomindang party. This changed in the 1980s, when several major political reforms were enacted leading to liberalization and democratisation. One of the consequences of this process was the rise of Taiwanese nationalism which, if reflected in foreign policy, might threaten the status quo in the region and lead to open conflict with China. The aim of this thesis was to explain the dynamic of Taiwanese foreign policy from the 1980s to the present by using four theories of IR - structural realism (neorealism], economic and republican liberalism and social constructivism. Dependent variables were identified from each of these theories and then compared with the actual dynamic of the foreign policy of Taiwan in relation to China in the specified time span, which can be divided into three separate time periods roughly corresponding to the terms of office of three democratic presidents of Taiwan - Lee Teng-hui, Chen Shui-bian and ma Ying-jeou. The first examined period (1988-2000] can be characterised by a very antagonistic foreign policy. It meets all three criteria that were defined to measure its conflictuality. The following period 2000 to 2008 can be also considered antagonistic, but to a lesser extent (only one criterion was met]. Finally, during the last period ranging from 2008 to 2016 Taiwanese foreign policy towards PRC was most cooperative. This thesis finally concluded that neither one of these theories is able to sufficiently explain this strange development.The autor therefore suggests that a fifth hypothesis based on the theory ideational liberalism (as defined by scholars like Andrew Moravcsik] be applied and tested in this case. The analysis showed the possibility of a correlation between the ideology of the ruling presidents and the character of Taiwanese foreign policy towards mainland China in that time period. All of the above mentioned heads of state promoted a unique national and cultural identity. Lee Teng-hui and Chen Shui—bian considered themselves more or less Taiwanese, Ma Ying-jeou on the other hand promoted a Chinese identity. This distinction might be the key factor in explaining the development of Taiwanese foreign policy.
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Úvod
Míra aplikovatelnosti racionálních teoretických směrů v mezinárodních vztazích na politickou realitu mimoevropských regionů je předmětem debat mezi teoretiky tohoto oboru již více než 20 let. Zejména konstruktivisté prohlašují, že směry jako realismus a liberalismus jsou založeny na zkušenostech evropské politiky po vestfálském míru a vycházejí ze západního politického myšlení. Je proto chybou je aplikovat na regiony vycházející z odlišných politických idejí či kulturní identity. Anarchická povaha mezinárodního prostředí pak nemá závazný dopad na chování států v podobě, kterou prosazují zastánci realistické tradice. Mezinárodněpolitická praxe tedy dle konstruktivismu není podmíněná objektivními materiálními faktory, nýbrž je pouze sociálním konstruktem vycházejícím ze zájmů svých aktérů (Wendt, 1992).Zejména východní Asie je považována za oblast, která tyto limity racionalismu ilustruje. Představitelé konstruktivismu jako Peter Katzenstein dokonce tvrdí, že tyto západní teoretické přístupy „nemají pro vysvětlení asijského regionalismu téměř žádné využití" (Katzenstein, 1996, s. 5). Amitav Acharya až na výjimky s touto kritikou souhlasí a zmiňuje potřebu vzniku „nezápadní teorie v mezinárodních vztazích" (Acharya, Buzan 2010 s. 1-22). Ve spolupráci s představitelem tzv. anglické školy - Barry Buzanem pak vyhodnocují možná vysvětlení, proč k jejímu vzniku dosud nedošlo. Jednu z možných příčin nalézají v podobě lokální diskriminace výzkumů, jež nekorespondují se západním pochopením mezinárodních vztahů, důležitou příčinou je však i historický náskok západu nad východoasijským civilizačním okruhem (vycházejícím z čínské filosofie) ve vztahu k samotnému oboru mezinárodních vztahů (Acharya, Buzan 2010, s. 221-236).Tato práce se pokusí ověřit validitu této kritiky na specifickém, územně i časově vymezeném příkladu, zahraniční politice Taiwanu vůči Číně od demokratizace ostrova na konci 80. let 20. století po současnost. Právě vztahy mezi těmito dvěma státy jsou již desítky let politicky velmi citlivé. Původní konflikt mezi pravicovou stranou Guomindang (GMD) vládnoucí na Taiwanu a komunisty na pevnině, trvající od konce čínské občanské války, byl postupně odsunut do pozadí. Na přelomu dvacátého a jednadvacátého století se na ostrově objevuje pro ČLR mnohem větší hrozba v podobě vzestupu taiwanského nacionalismu. Ten je totiž reprezentován Demokratickou progresivní stranou (DPP), která se hlásí k myšlence formálně nezávislého Taiwanu, což by narušilo dosavadní status quo v regionu a mohlo tak vést až k otevřenému konfliktu s Čínou. Další faktor ohrožující dosavadní mocenskou rovnováhu ve východní Asii představuje zahraničně politická orientace administrativy Baracka Obamy (tzv. American pivot to Asia) spočívající v posílení aktivní spolupráce mezi Spojenými státy a jejich regionálními partnery, a to právě včetně Taiwanu.Navzdory těmto překážkám narušujícím pokračování dosavadní politiky faktického příměří však dosud nikdy nedošlo k eskalaci, a to i přes otevřeně nacionalistickou zahraniční politiku některých taiwanských vlád. V období od roku 2008 do 2016 dokonce dochází ke zlepšení vztahů Taiwanu s Čínou. Tato práce si klade za cíl testovat schopnost hlavních teoretických tradic objasnit tento vývoj. Hlavní výzkumnou otázkou tedy bude: Jaké faktory vysvětlují změny v politice Taiwanu vůči Číně? K tomu budou analyzovány tři hlavní teoretické tradice - realismus, liberalismus a konstruktivismus a následně budou výroky těchto tradic empiricky ověřeny na příkladu tří taiwanských vlád.
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Teoretický rámecJak již bylo naznačeno v úvodu, tato práce představuje kvalitativní výzkum, přesněji testovací případovou studii cílenou na ověřování obecných teoretických přístupů vMV. Závislou proměnnou pak představuje míra konfliktních postojů Taiwanu vůči Číně. Z teoretického východiska pak tento výzkum vychází ze tří obecných teoretických tradic, liberalismu, realismu a konstruktivismu. Ty se dále dělí na několik specifických teoretických směrů, na kterých budou založeny dílčí hypotézy a výzkumné otázky. Některé z těchto teorií však nebudou součástí této práce, jelikož je ze své podstaty nelze aplikovat, a tedy testovat na výše zmíněném příkladu vztahů Taiwanu vůči Číně.Liberální (idealistická) tradice zahrnuje tři hlavní teoretické směry. V této práci bude vynechán liberalismus republikánský, založený na politické filosofii Immanuela Kanta a dále rozvinutý v teorii demokratického míru Michaela W. Doyla (Doyle, 1986, s. 81), jelikož předpokládá mírovou interakci mezi dvěma demokratickými státy (režim v ČLR za liberální demokracii označit nelze). Rovněž je nutno vyřadit institucionální liberalismus, který předpokládá delegaci pravomoci státu na mezinárodní či nadnárodní instituci, která svou transparentností a institucionální strukturou posiluje spolupráci mezi těmito státy. Taková regionální instituce, jejíž součástí by byla ČLR i Taiwan, však neexistuje. Naopak ekonomický liberalismus navazující na teorii Normana Angella, lze aplikovat na předmět tohoto výzkumu. Tato forma liberalismu vychází z teze, že státy do značné míry ekonomicky provázané budou preferovat mírovou koexistenci. Vzhledem k provázanosti ekonomických vztahů Taiwanu s ČLR, ještě více prohloubených ratifikací významných obchodních dohod (ECFA a CSSTA), je tento přístup v této práci zvláště relevantní. Proto právě tato ekonomická provázanost (interdependence) představuje v této práci nezávislou proměnnou, na jejímž základě lze vystavit první hypotézu (Hl): Povaha zahraniční politiky Taiwanu vůči Číně se mění v závislosti na ekonomické provázanosti těchto států.Z realismu je nutno vypustit tzv. Bandwangoing koncept (Walt, 1985, s. 4), který formuloval Stephen Martin Walt, autor teorie vyrovnávání hrozeb (Taiwan není v ohrožení ze strany ČLR, jelikož za zachování faktické suverenity ostrova ručí USA). Nic však nebrání aplikaci obecných výroků, jak defenzivního, tak ofenzivního realismu, přesněji, že zahraničněpolitickému vztahu Taiwanu s Čínou budou dominovat materiální faktory, tedy vojenská síla v podobě vyrovnávání hrozby, kterou pro čínskou regionální hegemonii představuje formální vyhlášení nezávislosti Taiwanu coby součásti sféry vlivu USA a kterou naopak pro Spojené státy představuje riziko otevřeného ozbrojeného konfliktu s ČLR. Hypotéza plynoucí z realistické tradice proto zní (H2): Povaha zahraniční politiky Taiwanu vůči Číně se mění v závislosti na mocenském postavení Taiwanu v regionu a specificky vůči Číně.Jak již bylo naznačeno výše, konstruktivismus odmítá materiální epistemologii realismu a liberalismu a operuje převážně s termíny jako identita. Ta vychází z etablovaných norem, které jsou založeny na subjektivních a intersubjektivních faktorech jako historie a kultura (Acharya, 2008, s. 69-70). Takovéto normy pak představují hlavní motivaci pro chování hlavních aktérů v mezinárodních vztazích, kterými jsou dle konstruktivistů zpravidla jednotlivci. K testování konstruktivismu proto budou identifikovány zdroje taiwanské národní identity a její vztah či vazba na identitu čínskou. Ty vycházejí ze specifických historických a politických událostí, které formovaly oba tyto státní celky v průběhu druhé poloviny dvacátého století, zejména pak neformální konsensus mezi nimi z roku 1992, na jehož základě byla formulována politika jediné Číny (tzv. One China Policy). V průběhu jednadvacátého století pak na Taiwanu alternovaly vlády hlásící se jak k čínské národní identitě, tak i k myšlence nezávislého taiwanského národa. Z toho vyplývá třetí nezávislá proměnná, a sice
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taiwanská identita. Hypotéza plynoucí z konstruktivismu je tedy (H3): Povaha zahraniční politiky Taiwanu vůči Číně se mění v závislosti na povaze taiwanské identity.
Operacionalizace a dataV předchozí části byly definovány jednotlivé nezávislé proměnné, nyní je nutno je operacionalizovat. První z nich, ekonomická interdependence, bude měřena na objemu zahraničního obchodu Taiwanu s Čínou vdaném historickém období. Tento objem je vyjádřen čísly, je měřen v milionech dolarů, jedná se tedy o kvantitativní, přesněji intervalovou proměnnou. Zdrojem pro tyto údaje je databáze na oficiálních stránkách taiwanského úřadu pro zahraniční obchod.Pro testování realistické tradice budeme operovat s mocenským postavením Taiwanu v mezinárodním systému a vůči Číně. Toto postavení je diktováno vztahem Taiwanu a USA, které pro Čínu představují mocenského konkurenta v regionu. Dá se tedy předpokládat, že v situaci, kdy Spojené státy budou aktivně spolupracovat sTaiwanem ve snaze zvýšit svůj vliv v regionu, to bude taiwanská strana chápat jako podnět k možnému vyhlášení nezávislosti, a jeho zahraniční politika vůči Číně proto bude mít konfliktní charakter. Toto ohrožení pro čínskou regionální hegemonii lze tedy měřit na faktorech reprezentujících mocenský poměr těchto tří zemí. Nezávislá proměnná pro testování realistické tradice tedy bude vyhodnocena na rozložení moci mezi těmito bloky, přesněji na údajích reprezentujících moc ekonomickou (HNP) a moc vojenskou (výdaje na obranu).Povaha taiwanské národní identity, nezávislá proměnná, jíž budeme ověřovat konstruktivismus, se během historie měnila. Poněvadž tato identita může mít pouze dvě základní podoby (obyvatelé Taiwanu jako součást čínského národa, nebo samostatný taiwanský národ), bude tato proměnná měřena na kvalitativní nominální úrovni. Tato práce bude při jejich analýze čerpat především z projevů taiwanských prezidentů, výstupů vládnoucích politických stran, které tyto koncepty identity propagují. Zmíněna však bude také sekundární literatura zaměřená na historické a kulturní zdroje těchto identit.Závislá proměnná této práce, povaha zahraniční politiky Taiwanu vůči ČLR, bude definována svým dopadem na vztahy mezi těmito státy, tedy mírou konfliktnosti. Ta závisí na několika faktorech. Prvním z nich je přítomnost/absence oficiální komunikace mezi těmito státy. Druhým faktorem je, zda v daném období došlo ze strany Taiwanu k otevřené kritice čínského jednání. Posledním, třetím faktorem je to, zda Taiwan prezentoval čínské jednání jako hrozbu. Na základě těchto faktorů lze vytvořit čtyři ordinální kategorie, jimiž lze měřit konfliktnost zahraniční politiky dané administrativy.

MetodaV teoretické části bylo zmíněno, že cílem této práce je ověřování platnosti hlavních mezinárodněpolitických teorií na příkladu taiwanské zahraniční politiky vůči Čínské lidové republice. Toho bude dosaženo pomocí identifikace hlavních faktorů, které mají dominantní dopad na podobu této politiky, přesněji její konfliktnost. Tyto faktory budou následně porovnány se zmíněnými třemi hypotézami, jež vyplývají z hlavních teorií mezinárodních vztahů. Z metodologického hlediska se tedy jedná o kvalitativní výzkum, přesněji testovací případovou studii.
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Členění práce
Tento výzkum je rozdělen na dvě části. První z nich je teoretická a je věnovaná popisu všech použitých tradic a teoretických směrů a formulaci dílčích hypotéz z nich vyplývajících. Z toho vyplývá i její členění na jednotlivé kapitoly, z nichž každá je věnovaná jedné specifické teorii tak, jak byly výše shrnuty. Dále je do každé kapitoly zahrnuta podkapitola definující jednotlivé proměnné, vycházející z předmětu výzkumu, na jejichž základě bude formulována dílčí hypotéza u každého teoretického směru. Druhá, analytická část je pak zaměřena na samotný případ zahraniční politiky Taiwanu vůči Čínské lidové republice a je dělena na kapitoly a podkapitoly na základě volebních období jednotlivých taiwanských prezidentů, z nichž každé představuje unikátní formu vztahů s pevninou.V první z těchto kapitol bude analyzováno období vlády prezidenta Lee Teng-huie [1988-2000). Během tohoto období dochází k nutným ústavním reformám vedoucím k postupné demokratizaci ostrova ve spojení s procesem tzv. taiwanizace. Na druhou stranu však dochází také k eskalaci vztahů s ČLR jako reakci na tyto události, což nakonec vede ke třetí krizi v Taiwanské úžině trvající až do prezidentských voleb v roce 1996. Pravděpodobně nej významnějším krokem této administrativy ve vztahu k pevninské Číně je však výše zmíněný konsensus z roku 1992. Konstruktivisté proto tvrdí, že tato neformální, různě interpretovaná dohoda vycházející ze společné historické identity se po několika letech stala normativním rámcem pro budování nekonfliktních vztahů mezi těmito státy.Druhá kapitola je věnována taiwanské zahraniční politice během kontroverzního prezidentství Chen Shui-biana [2000-2008). Jedná se o prvního prezidenta zvoleného za protaiwanskou stranu DPP, která prosazovala nacionalistickou asertivní politiku. V důsledku této koncepce byla jeho vláda poznamenána nejen prudkým ochlazením vztahů s ČLR, nýbrž také negativním postojem administrativy amerického prezidenta George W. Bushe vůči této taiwanské vládě.Poslední, třetí kapitola analytické části práce je zaměřena na období vlády pročínského prezidenta Ma Yingj-jeoua [2008-2016). Pro toto období je významné zlepšení vztahů s ČLR, zejména pak podepsání důležitých, pro Taiwan velmi výhodných obchodních dohod [ECFA a CSSTA) mezi oběma státy. Je zde tedy prostor pro testování ekonomického liberalismu. Na druhou stranu dochází během tohoto období také k výraznému nárůstu nespokojenosti mezi obyvateli ostrova s tímto novým kurzem v zahraniční politice, což má za následek další vlnu taiwanského nacionalismu. Tato kapitola bude zakončena krátkou podkapitolou zaměřenou na současný vývoj „meziúžinových" vztahů a zahraniční politiku současné taiwanské prezidentky Tsai Ing-wen, jež byla v roce 2016 zvolena za protaiwanskou stranu DPP.

Transkripce čínského názvosloví
Jelikož se v případě čínského názvosloví a pojmů jedná o slova původně psaná v tradičních [používaných na Taiwanu) nebo zjednodušených [používaných na pevnině) čínských znacích, bylo v této práci nutné zvolit jeden z jejich možných přepisů do latinky. Při výběru byl kladen důraz především na autentičnost a zároveň univerzálnost daného přepisu. Z těchto důvodů byl zvolen tzv. Hányú Pinyin, což je nejčastější způsob zápisu čínských znaků využívaný ve světové literatuře a od roku 2009 oficiální forma transkripce používaná na Taiwanu. Výjimku budou tvořit ta vlastní jména, jejichž česká podoba se trvale ujala.
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Použité prameny a literatura
Již v úvodu byla zmíněna část literatury, která bude použitá v teoretické části této práce. Při definici jednotlivých teoretických směrů bude využita převážně primární literatura, tedy monografie a odborné články hlavních teoretiků MV. Důraz bude kladen zejména na ty autory, kteří se zabývali aplikací těchto směrů na region východní Asie. V případě konstruktivismu je nutno zmínit výzkum, který provedli teoretici Amitav Acharya a Barry Buzan Non-Western International Relations Theory: Perspectives on and beyond Asia, dále také sborník případových studií Conflict in Asia: Korea, China-Taiwan, and India-Pakistan, který editovali politologové Uk Heo a Shale A Horowitz.Teoretickou páteř pro definici realistické tradice pak představuje článek VK/iy China's Rise Will Not Be 
Peaceful zakladatele teorie ofenzivního realismu Johna Mearsheimera. V opozici vůči tomuto postoji pak stojí odborný článek The tragedy of offensive realism: Classical realism and the rise of China politického ekonoma Jonathana Kirshnera, který se snaží poukázat na analytické nedostatky v Mearsheimerově argumentaci a prosazuje návrat k původní „klasické" podobě realismu. Ekonomický liberalismus bude analyzován na základě článku Michaela Doyla Liberalism and World Politics a některých kapitol monografie Dalea C. Copelanda nesoucí název Economic Interdependence and War. Ve specifickém případě Taiwanu pak bude tato práce čerpat mimo jiné z monografie Chinese Economic Coercion Against Taiwan: A Tricky Weapon to Use, amerického sinologa Murray Scot Tannera.Pro pochopení samotných vztahů Taiwanu vůči Číně během administrativy prvního demokratického prezidenta Lee Teng-huie se bude tato práce opírat mimo jiné o analýzu Assessing the Lee Teng-hui Legacy in 
Taiwan's Politics: Democratic Consolidation and External Relations: Democratic Consolidation and External 
Relations. Do dynamiky těchto vztahů se promítá také postoj USA, které mají v této oblasti své mocenské zájmy. 0 tomto mocenském trojúhelníku detailně pojednává monografie The U. S. - Taiwan-China Relationship in 
International Law and Policy. V této souvislosti bude práce čerpat i z neodborných novinových a internetových článků. Příkladem je článek v New York Times s názvem Bush warns Taiwan to keep status quo: China welcomes 
U. S. stance z roku 2003. Problematika neformální dohody z roku 1992 a následné formulování doktríny „jediné Číny" je pak obsažena v analýze The „One China" DilemmaTaiwanská zahraniční politika vůči Číně během období vlády Chen Shui-biana je shrnuta v knize China 
and Taiwan: Cross-strait Relations Under Chen Shui-bian. Pro pochopení dopadu politik tohoto prezidenta na vztahy s Čínou je však také nutno zkoumat problematiku taiwanského nacionalismu. Ta bude popisována na základě monografie Christophera Hughese Negotiating national identity in Taiwan: between nativisation and de- 
sinicisation. Závěr působení Chen Shiu-bianova na postu prezidenta je poznamenán závažnými korupčními skandály, což nakonec vedlo k prohře DPP v prezidentských volbách roku 2008. Tyto volby byly zmíněny například v článku The Nationalists are back in Taiwan, který publikoval The Economist.Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, mezi lety 2008 a 2016 se díky pročínskému politickému kurzu prezidenta Ma Ying-jeoua výrazně zlepšilo postavení Taiwanu v mezinárodním prostředí. Tento posun v politice Taiwanu zaznamenávají články jako Taiwan's Leader Outlines His Policy Toward China. Tato perioda byla poznamenána několika obchodními dohodami mezi oběma státy, z nich nejpodstatnější byla již zmíněná v Smlouva o službách a obchodu přes Taiwanskou úžinu (CSSTAJ. Tato smlouva je dostupná online a o jejím dopadu referují články jako The Economics of the Cross-Strait Services Agreement, publikovaný v The Diplomat. S touto smlouvou je spojen také prudký nárůst nespokojenosti a vznik několika protestních hnutí, z nichž největší
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bylo tzv. slunečnicové hnutí studentů. Při popisu těchto protestů bude práce taktéž vycházet převážně z internetových článků. Seznam literatury
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