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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Cílem práce Radky Štroblové je “vysledovat a vypracovat vzorec obecného chování KLDR v             

podobě heuristického schématu pomocí analýzy vývoje vztahů mezi Severní Koreou a           

Spojenými státy” (s. 3). Podle autorky se ve vztahu mezi Washingtonem a Pchjongjangem             

střídají období spolupráce a konfrontace. Radka Štroblová si klade následující otázky: Jakým            

způsobem Spojené státy ovlivňovaly severokorejské jednání a jak na to Severní Korea            

reagovala? Snažila se o kooperaci či převažovaly nepřátelské akce a konfrontace?  

Práce se skládá z pěti hlavních kapitol, z nichž každá je věnována jednomu z amerických               

prezidentů (od Reagana až po Obamu) a sleduje jejich politiku vůči KLDR. V závěru pak autorka                

shrnuje své poznatky a zasazuje je do kontextu politiky současného prezidenta Donalda            

Trumpa.  

 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a metodologické            

ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Autorka napsala čtivý text, ve kterém svižně sleduje základní linii vývoje vztahů mezi Spojenými              

státy a Severní Koreou. Text obsahuje všechny hlavní milníky vývoje vztahů - od položení              

základů severokorejského jaderného programu, podpisu Vzájemné deklarace o denuklearizaci         

Korejského poloostrova v roce 1992, přes Agreed Framework z roku 1994, Sunshine Policy             

jihokorejského prezidenta Kim Te-džunga a následné vyhrocení vztahů za prezidentství George           

W. Bushe, který Severní Koreu zařadil mezi státy tzv. “Osy zla”, aby se následně neúspěšně               

snažil o denuklearizaci ostrova prostřednictvím Šestistranných rozhovorů. Vývoj završuje         

Barack Obama, který nejprve vůči Pchjongjangu zaujal politiku strategického vyčkávání, aby           

později za příslib potravinové pomoci přistoupil na dohodu z 29. února 2012, jejíž podmínky              

ale Severní Korea stejně nedodržuje.  



Práce je spíše deskriptivního charakteru, hlubší analýze není věnováno moc prostoru. Ačkoliv            

autorka ukazuje trend střídání období konfrontace s obdobím spolupráce, není úplně jasné, co             

vede Severní Koreu k tomu, aby přešla ze spolupráce do konfrontace. Nelze tedy ani dovodit               

nějaký obecnější vzorec chování, který by umožnil chování Severní Koreje aspoň částečně            

předvídat (ačkoliv uznávám, že chování Severní Koreje zrovna moc předvídat nejde, režim se             

pro pozorovatele zvenčí chová celkem nepředvídatelně a jeho zahraničněpolitické procesy jsou           

pro zahraniční pozorovatele skryté). Práci také chybí metodologické ukotvení - autorka sice            

zmiňuje foreign policy analysis, ale v průběhu práce se k ní prakticky neodkazuje. Ocenit lze, že                

na konci práce se autorka trend ve střídání kooperace a konfrontace snaží znázornit graficky.              

Přiložený graf jeji tezi podporuje.  

Ocenit lze také snahu o práci s primárními zdroji, sekundární zdroje by možná bylo vhodné               

rozdělit na odborné články, novinové články a internetové zdroje. Mezi sekundární zdroje by             

bylo vhodné zahrnout také studie expertů na severokorejskou zahraniční politiku, jako je např.             

Andrei Lankov, Viktor Cha a další.  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická              
úprava, formální náležitosti práce apod.): 
Po jazykové a formální stránce je práce na velmi dobré úrovni a splňuje nároky kladené na                

bakalářské práce.  

  

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, originalita              
myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Jak již bylo řečeno výše, práce představuje pěkný základní přehled vývoje vztahů mezi KLDR a               

Spojenými státy. V kontextu současných snah prezidenta Trumpa o jednání se Severní Koreou o              

denuklearizaci je téma této bakalářské práce aktuální a není jistě na škodu zasadit současné              

chování Pchjongjangu do širšího kontextu, aby bylo zřejmé, že “jaderné zbraně se staly             

nepostradatelným prvkem pro zajištění přežití a stability severokorejského režimu, prvkem,          

který budí respekt mezinárodního společenství a poskytuje Severokorejcům účinný politický          

nástroj pro vyjednávání” (s. 36). Jinak řečeno, v současné době neexistuje důvod, proč by se               

KLDR byla ochotna jaderných zbraní vzdát. Kompletní denuklearizace KLDR je tedy pouhou            

chimérou a z tohoto pohledu se postoj prezidenta Trumpa vůči Pchjongjangu může zdát jako              

naivní.  

Výzkumná otázka, kterou si Radka Štroblová v úvodu práce klade, je možná položena příliš              

ambiciózně, protože ke stanovení nějaké typologie je třeba použít nějakou teorii, která v práci              

chybí. Závěr, ke kterému autorka dochází, tedy že “severokorejské chování se opakuje v             

cyklech, vyznačující se obdobím kooperace, následně přerušeném konfrontačními kroky,” je až           

zbytečně zjednodušující.  



Autorka také nevěnuje moc prostoru hledání příčin chování Severní Koreje, z práce tedy není              

zřejmé, co stojí za ochotou Severní Koreje spolupracovat, a co naopak vede Pchjongjang k              

přechodu od spolupráce ke konfrontaci. Jak již bylo řečeno výše, pochopit vnitřní fungování             

Severní Koreje (a tudíž i aplikace foreign policy analysis) je velmi složité - a zcela jistě nad rámec                  

požadavků kladených na bakalářské práce. O procesu tvorby zahraniční politiky Severní Koreje            

se i odborníci jen dohadují kvůli uzavřenosti KLDR vůči vnějšímu vlivu. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
● Pokud se Severní Korea nehodlá vzdát jaderného programu, co ji motivuje k tomu,             

aby vůbec vstupovala do jednání?  

● Vzhledem k tomu, že ČLR je jakýmsi garantem existence KLDR, co jí podle Vás brání v                

tom, aby účinněji zatlačila na Pchjongjang s cílem dosáhnout alespoň částečné           

spolupráce? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
(A-F): 

Práce Radky Štroblové splňuje požadavky kladené na bakalářské práce, a proto ji doporučuji k              

obhajobě s výslednou známkou C. 

 

 

 

Datum: 3. června 2018 Podpis: Jana Sehnálková 

 
Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu nebo 
přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 
 
 
 


