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Abstrakt (česky)
Tato bakalářská práce řeší problematiku vnímání severokorejských uprchlíků skrze
jihokorejský televizní pořad Ije mannarŏ kamnida. V práci krátce popisuji situaci
severokorejských uprchlíků v Korejské republice. Dále představuji televizní talk show Ije
mannarŏ kamnida. Dále je v práci provedená textová analýza článků z internetového
zpravodajství, které pojednávají o tomto pořadu a jeho vlivu na jihokorejskou společnost.
Následně je provedena další textová analýza, a to analýza příspěvků z jihokorejských
blogů a komentářů, týkajících se pořadu.
Dále jsou z analyzované texty porovnány a uvedeny výsledky analýzy.

Abstract (in English):
This bachelor thesis deals with problems of perception of North Korean defectors
through South Korean television talk show Ije mannarŏ kamnida. The situation of North
Korean refugees in Korean republic is breifly introduced. I also present the TV program Ije
mannarŏ kamnida.
Furthermore, a text analysis of Internet news articles dealing with this program and
its influence on South Korean society is performed. Subsequently, another textual analysis
is carried out, namely the analysis of contributions from South Korean blogs and
comments related to the program.
The analyzed texts are compared and results of the analysis are also comapred.
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1 Úvod
Od konce druhé světové války a korejské války, se Korejská Lidově Demokratická
republika uzavřela světu. Migrace mezi KLDR a Korejskou republikou tudíž nebyla pro
její občany možná. S politickým systémem, který v KLDR panoval a stále panuje, přibývá
severokorejských občanů, kteří se pokouší zemi opustit. Prvním místem kam směřují, je
Čína, ve které se však většina severokorejských uprchlíků netouží usadit a chce pokračovat
dál ve své pouti za svobodou. Cílem jejich cesty je Korejská republika. Dostat se však do
Korejské republiky z Číny bez finančních prostředků a bez pomoci čínských obyvatel není
možné. V dnešní době se však již v okolí hranic KLDR a Číny objevují lidé, kteří těmto
uprchlíkům za určitou cenu pomoc poskytnou.
Od konce korejské války do Korejské republiky emigrovalo více než třicet tisíc
severokorejských občanů, a ti se snaží začlenit do jihokorejské společnosti. Tato asimilace
však není vůbec jednoduchá a uprchlíci si musí projít mnoha obtížemi. Tyto problémy se
týkají především zaměstnání, ekonomické situace, vzdělání, diskriminace a také duševního
zdraví. Severokorejští uprchlíci nepřicházejí do Korejské republiky s očekáváním těchto
překážek, a tím je pro ně asimilace náročnější.
Nejen severokorejští uprchlíci, ale i jihokorejská vláda se jim pomáhá cestu
asimilací usnadnit a podává jim pomocnou ruku v podobě finanční podpory a ubytování.
S vidinou pomoci asimilace severokorejských uprchlíků do jihokorejské
společnosti vznikl i televizní program Idže mannarŏ kamnida (Imangap). Tento program se
od roku 2011 snaží seznámit jihokorejskou společnost s problematikou severokorejských
uprchlíků, tím způsobem, že je nechává hovořit na televizních obrazovkách o jejich
životech, příbězích o útěku a jejich novém životě v Korejské republice. I přes veškerou
snahu Idže mannarŏ kamnid, změnit smýšlení obyvatel jihokorejské společnosti a svrhnout
předsudky zaryté v paměti národa vůči Severní Koreji, Severokorejcům a severokorejským
uprchlíkům se pořad setkává s mnohými překážkami. Snaží se je překonat pozitivním
přístupem, který zaujímá vůči KLDR, Severokorejcům a severokorejským uprchlíkům.
Doufá, že tímto počínáním napomáhá i budoucímu sjednocení KLDR a Korejské
republiky.
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Jelikož problém severokorejských uprchlíků v jihokorejské společnosti stále
přetrvává a myšlenky o sjednocení Korejí se množí, je téma integrace severokorejských
uprchlíků do jihokorejské společnosti a pohledu na ně stále otevřené.
O toto téma jsem se zajímala dlouho. Již dlouhou dobu jsem jednou z divaček
programu Idže mannarŏ kamnida. Vnímáním severokorejských uprchlíků v Korejské
republice z pohledu zprostředkovaného přes tento pořad jsem se začala zajímat po přečtení
článku od autorů Jang Jong-Una a Park Ji-huna, kteří v roce 2015 publikovali článek na
téma Názor diváků na Severní Koreu a severokorejské uprchlíky v televizi: případová
studie Idže mannarŏ kamnida. V této studii se autoři pokouší zjistit, zda pořad jako je Idže
mannarŏ kamnida je schopen zničit a změnit negativní postoje jihokorejské společnosti
vůči severokorejským uprchlíkům a změnit negativní pohled na pozitivní. Této studie se
zúčastnilo celkem 45 jihokorejských občanů různého věku a povolání, kteří byli
individuálně dotazováni na pořad Imangap.
Autory provedená analýza byla rozdělena do tří částí z nichž první se týkala
prvního dojmu, který dotazovaní získali ze sledování tohoto pořadu. V tomto segmentu
dotazovaní reagovali pozitivně. Program komentovali jako přínos pro společnost a pozitiva
jeho vysílání. Někteří dokonce tvrdili, že se díky tomuto programu poprvé dozvěděli o
tom, že vůbec nějací severokorejští uprchlíci mezi nimi žijí. Program dále chválili za jeho
originalitu, jelikož nikde jinde nemohli do té doby slyšet zajímavé a dojemné historky
severokorejských uprchlíků. Také komentovali skutečnost, kdy se program snaží odlišit
severokorejské uprchlíky od Severokorejců stále žijících v KLDR.
Další kapitola se věnovala znepokojení, které v dotazovaných program vyvolává.
Někteří dokonce prokazovali známky nedůvěry a odmítavosti k pořadu. To bylo podle
dotazovaných způsobeno tím, jak jsou na obrazovkách severokorejské uprchlice
zobrazovány. Nemohli uvěřit skutečnosti, že tyto krásné a mladé ženy dokázaly čelit
nástrahám smrti a Severní Koreu opustily. Dále negativně komentovali fakt, že na
obrazovkách jsou přítomny jen uprchlice, či uprchlíci, kteří prošli úspěšnou asimilací, ale
neobjevují se takoví, pro které byl tento proces nepřekonatelný. Další kritika se týkala
lehkosti, s jakou severokorejští uprchlíci vyprávěli o svých útěcích a deportaci. Vzhledem
k tomu, že jsou to vážná témata, neměla by se objevovat v zábavném pořadu, ale ve
zpravodajství či novinách. Dotazovaní si v této odpovědi odporovali. Hovořili o tom, že
témata útěku by měla být brát vážněji a v takových pořadech se neobjevovat. Na druhou
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stranu, ale odpovídali, že pokud by tyto historky v pořadu nezazněly, diváci by neměli
důvod se na pořad dívat.
Poslední část tohoto výzkumu se týkala pocitu nadřazenosti, který Jihokorejci
pociťují vůči Severní Koreji a jejím obyvatelům. V této části výzkum ukázal, že
dotazovaní neodlišují Severokorejce od severokorejských uprchlíků kvůli jejich
negativnímu pohledu na Severní Koreu. Dotazovaní také sdělili, že se nemohou plně sžít se
severokorejskými uprchlíky, jelikož neprošli tou stejnou životní situací, tedy útěkem z
vlasti.
Respondenti byli nejvíce zaujatí částmi programu, kdy uprchlíci popisovali strasti
svého útěku. Někteří hovořili o tom, že během sledování těchto úseků se dokázali
emocionálně vcítit do uprchlíků. Jiní respondenti byli po sledovaní Idže mannarŏ kamnida
utvrzeni ve stereotypech týkajících se Severní Koreje a jejích obyvatel. U dotazovaných se
také projevily známky nadřazenosti, kdy konstatovali, že během momentů, kdy uprchlíci
chválili Jižní Koreu, nebo zemi projevovali náklonnost, se Jihokorejci cítili být hrdí a
v hierarchii na vyšší úrovni než KLDR. Někteří kritizovali osazenstvo pořadu, jelikož se
zdálo, že uprchlíci jsou již tak integrovaní, že nejdou rozeznat od Jihokorejců. Tímto se pro
vysílání pořadu stávají nezajímavými. Objevily se také názory, že pokud se chtějí
severokorejští uprchlíci začlenit do jihokorejské společnosti, musí zahodit svou
severokorejskou identitu a považovat sami sebe za Jihokorejce.1
Po důkladném přečtení tohoto výzkumu mě začal zajímat jihokorejský pohled na
severokorejské uprchlíky, kteří se objevují v pořadu Idže mannarŏ kamnida. Rozhodla
jsem se psát bakalářskou práci na téma Vnímání severokorejských uprchlíků v Korejské
republice z pohledu zprostředkovaného skrze populární televizní pořad „Idže mannarŏ
kamnida“s cílem zjistit, jak se o této problematice vyjadřuje jihokorejský tisk a sami diváci
tohoto programu. Zda vidí vysílání pořadu jako přínos pro společnost, a je-li pořad
přínosem v začlenění uprchlíků do jihokorejské společnosti, kdy ve společnosti stále
přetrvávají stereotypy týkající se Severní Koreje a jejich občanů. Dále mě zajímalo, jak se
diváci vyjadřují o severokorejských uprchlících, moderátorech, hostech a producentech
pořadu na internetových portálech, a jak komentují toto vysílání.

1

PAK, JANG. 2015. str. 1 – 26.
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2 Cíle práce
Cílem práce bylo:


Stručně popsat situaci severokorejských uprchlíků v Korejské republice.



Představit pořad Idže mannarŏ kamnida a seznámit se s vysíláním tohoto pořadu.



Provést textovou analýzu článků týkajících se pořadu dostupných z internetových
zpravodajských portálů.



Uvést příklady, komentující pořad Idže mannarŏ kamnida.



Provést textovou analýzu příspěvků z blogů, a komentařů diváků pojednávajících o
pořadu Idže mannarŏ kamnida.



Uvést příklady z provedené analýzy.
Shrnout a vyhodnotit výsledky provedených analýz.

3 Severokorejští uprchlíci v Korejské republice
Po konci druhé světové války a korejské války mělo minimum občanů severní
Koreje možnost opustit zemi kvůli striktním regulacím severokorejské vlády
a politickému režimu země. Do devadesátých let 20. století byl výskyt severokorejských
uprchlíků v Korejské republice velice sporadický. V letech 1971 až 1980 byl zaznamenán
příchod 59 severokorejských uprchlíků na území Korejské republiky. Dalších 63 přišlo
do země během let 1981 až 1990. Od devadesátých let 20. století, ale začalo množství
uprchlíků ze severní Koreje růst. Tento vzrůst byl zapříčiněn hlavně ekonomickou
a politickou situací země, odporu vůči politickému režimu a také hladomorem, který
propukl na území severní Koreje v polovině devadesátých let. Dalšími příčinami
k opuštění země byly také náboženské, ideologické a osobní důvody.2 Těm, kteří
se pokusili uprchnout ze severní Koreje a emigrovat do Korejské republiky, se přezdívá
talbukča3 nebo saetomin4.
Podle oficiálních údajů zveřejněných jihokorejským Ministerstvem unifikace5
v roce 2017, množství severokorejských uprchlíků žijících na území Korejské republiky v
2

Woo, 2000, p. 362 – 363.

3

Talbukča, severokorejský uprchlík

4

Saetomin, nový osadník

5

Ministerstvo unifikace bylo zřízeno v roce 1969 jako vládní orgán zodpovědný za všechny otázky

týkající se mezikorejských vztahů a sjednocení obou Korejí. Jeden z úkolů tohoto ministerstva je podpora

4

Jméno Příjmení, Název diplomové práce

roce 2017 činilo, bylo 32, 147 lidí, z toho bylo 9,104 mužů a 23,043 žen. Největší nárůst
severokorejských uprchlíků byl zaznamenán během let 2006 až 2011 s tím, že nejvíce
uprchlíků přišlo v roce 2009 a toto množství čítalo 2,914 lidí, z čehož bylo 662 mužů
a 2,252 žen. Od roku 2012 každoroční nárůst v počtu uprchlíků nepřekoná hranici 1,514
lidí.6 Předpokládá se, že celkové množství severokorejských uprchlíků celosvětově čítá
mezi sty a pěti sty tisíci lidmi.7

3.1

Integrace Talbukča v Korejské republice
Integrace severokorejských uprchlíků do jihokorejské společnosti není zrovna

jednoduchá. Namísto vřelého přijetí jihokorejskými občany se uprchlíci cítí být odcizeni
a separováni od jihokorejské společnosti. Většina uprchlíků, ne-li všichni, se musejí
potýkat s problémy a překážkami, které na ně v Korejské republice čekají. Většina
problémů, kterým musí uprchlíci čelit, jsou problémy spojené s nezaměstnaností,
ekonomickou situací, vzděláním, diskriminací a v neposlední řadě se jedná o problémy
týkajících se duševního zdraví uprchlíků.8
Většina uprchlíků přichází do jižní Koreje s vidinou lepšího života, věří v lepší
pracovní příležitosti. Chtějí si najít práci, která by finančně zajistila jak je, tak i jejich
rodiny, které za sebou zanechali v KLDR. Bohužel, ale nejsou znalí jihokorejského trhu
práce9. V dnešní době, kdy je skoro nemožné pro absolventy vysokých škol najít si slušně
placenou práci, tak si dokážeme představit, jak těžké to musí být pro, ve většině případů,
nevzdělané severokorejské uprchlíky. Díky jejich nedostačujícímu vzdělání, kterého se jim
buď nedostalo, nebo si ho nemohli v KLDR dovolit, jsou odsouzeni k pracím, které
Jihokorejci odmítají dělat. Tyto práce jsou většinou nebezpečné, náročné nebo špinavé.
Nedostatek pracovních příležitostí potom vede k jejich nepříznivé finanční situaci.
Po příjezdu do Korejské republiky je uprchlíkům poskytována vládní pomoc, která je jak
finanční, tak hmotná (ubytování). Bohužel tato podpora od vlády je pouze krátkodobá
a vzdělávání severokorejských uprchlíků po té, co vstoupí na území Korejské republiky. Ministry
of Unification. 17 Feb 2019. <https://www.unikorea.go.kr/unikorea/>.
6

Ministry of Unification. 17 Feb 2019. < https://www.unikorea.go.kr/unikorea/>.

7

Woo, 2000, p. 363.

8

Ryang, 2012, p. 9 – 10.

9

Lee, 2017. 18 Feb 2019. <https://wol.iza.org/uploads/articles/405/pdfs/the-labor-market-in-south-

korea.pdf>.
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a po uplynutí doby, během které je podpora vyplácena, jsou uprchlíci odkázáni jen na své
příjmy. Jejich finanční nesamostatnost se poté může projevovat při jejich neschopnosti
placení zdravotní péče, nebo zajišťování vzdělání pro ně anebo jejich děti.10
Dalším problémem, kterému musejí uprchlíci čelit, je sociální nepřijetí
jihokorejskou společností a celková diskriminace. „ Jsou viděni jako paraziti, nevítané
břemeno a skupina nechtěných přistěhovalců, kteří pouze vyčerpávají jihokorejský sociální
systém.“11 Většina severokorejských uprchlíků je utlačovaná ve svém každodenním
životě, v práci nebo ve veřejných institucích a na úřadech, v neposlední řadě
severokorejské děti čelí diskriminaci ve škole v podobě šikany.
Všechny tyto problémy a situace, které si každodenně zažívají, se poté odráží
na jejich duševním zdraví. Uprchlíci si přijdou utlačovaní a zastrašeni jihokorejskou
společností, nejsou si jisti svou budoucností v Korejské republice a zároveň se cítí být
provinění vůči jejich rodinám, které nechali v KLDR napospas režimu. Velké množství
uprchlíků má diagnostikován

posttraumatický stres, který je zapříčiněn traumaty

a událostmi, které zažili během svého útěku z KLDR.12
3.2

Vládní pomoc pro Talbukča
Jihokorejská vláda, hlavně skrze Ministerstvo unifikací, se snaží přispívat

k integraci

severokorejských

uprchlíků

do

jihokorejské

společnosti

zřizováním

vzdělávacích institucí a center pro pomoc uprchlíkům. Snaží se pomoc směřovat do všech
životně důležitých sfér, zejména politických, hospodářských, sociálních a kulturních.
Jihokorejská vláda uprchlíkům také poskytuje finanční a hmotnou pomoc.13
3.2.1 Hanawŏn a Hana centra
Poté, co uprchlíci přijdou do Korejské republiky, stráví první tři měsíce svého nově
započatého života v Hanawŏnu. Hanawŏn je instituce zřízená 8. července 1999
Ministerstvem Unifikace. Hanawŏn představuje vzdělávací centrum, v němž se uprchlíci
naučí nejzákladnějším dovednostem, kterých je potřeba v moderní společnosti. Naučí se
zde vše od toho, jak zacházet s počítači, chytrými telefony, internetem až po proškolení
v bankovních úkonech jako je založení účtu nebo vybírání peněz z bankomatu. Jsou jim
10

Ryang, 2012.

11

Ryang, 2012, p. 13

12

Ryang, 2012.

13
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zde také nabízeny rekvalifikační kurzy, školení, autoškola, atd. Hanawŏn také zřizuje
školu uvnitř komplexu a uprchlíci zde také mohou dostat potřebné lékařské ošetření. Navíc
byla v Hanawŏnu vytvořena psychologická a psychiatrická ordinace, kterou mohou
potřební navštívit.14 Poté, co takbukja opustí Hanawŏn, je jim dostupná pomoc
v takzvaných Hana centrech, které jsou zřizovány korejskou Hana nadací (Korean Hana
Foundation). V těchto centrech uprchlíci dostanou potřebnou podporu ve styku s úřady,
místními vládními celky a soukromým sektorem. V současnosti funguje na území Korejské
republiky 23 center.15
3.2.2 Finanční a hmotná pomoc od jihokorejské vlády
Jihokorejská vláda se snaží podporovat severokorejské uprchlíky také finančně a
hmotně. Po dokončení vzdělávacího programu v Hanawŏnu je uprchlíkům přiděleno
ubytování. Obvykle se jim přidělí bydlení, které závisí na jejich preferencích nebo také na
jejich rodinných příslušnících, kteří vstoupili do země před nimi, a ubytování jim je již
poskytováno.
Všichni severokorejští uprchlíci, kteří se usídlí v Korejské republice, mají nárok na
takzvaný základní příspěvek, který má pomáhat k stabilizaci života. Výše tohoto příspěvku
závisí na počtu rodinných příslušníků. Částka pro jednočlennou rodinu činila v roce 2016
KRW 7 milionů, z čehož se vyplácí částka ve výši KRW 4 miliony jednorázově a zbylých
KRW 3 miliony je vyplaceno v měsíčních splátkách. V roce 2015 byl tento základní
příspěvek vyplacen 1 171 uprchlíkům.
Mimo základního příspěvku mohou být uprchlíkům vyplaceny i dodatečné
příspěvky. Mezi tyto příspěvky patří příspěvek pro seniory ve věku 60 let a starší, kdy výše
příspěvku činí KRW 7.2 milionů, dále příspěvek invalidity, kdy se hranice příspěvku
pohybuje od KRW 3.6 milionů a KRW 15.4 milionů (vyplácená částka závisí na stupni
zdravotního postižení), příspěvek na dlouhodobou lékařskou péči, ten činí KRW 800 tisíc,
a příspěvky pro děti, které žijí pouze s jedním rodičem. V tomto případě mají nárok na
KRW 3.6 milionů.
Tyto dodatečné příspěvky jsou vypláceny ve čtvrtletních splátkách poté, co byl
uprchlíkům vyplacen základní příspěvek v plné výši.

14

Ryang, 2012.

15
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Mimo to, že jihokorejská vláda vyplácí uprchlíkům tyto příspěvky, nabízí i další
výhody, které mají sloužit jako motivace k dalšímu vzdělávání severokorejských
uprchlíků. Například těm, kteří absolvují 500 – 740 hodinový trénink, je měsíčně po dobu,
po kterou trénink trvá, vypláceno od KRW 1.2 milionů až po KRW 1.6 milionů. Ti, kteří
získají osvědčení o kvalifikaci, jsou jednorázově obdarováni KRW 2 miliony. Vláda se
také snaží podnítit podniky k přijetí severokorejských pracovníků. V případě, že uprchlík
získá zaměstnání, hradí korejská vláda 50% jeho měsíčního platu.
Severokorejským dětem, které přišly do země s rodiči, jsou odpuštěny poplatky
týkající se studia na základních, středních a vyšších středních školách. V některých
případech, pokud splňují určité požadavky, může být těmto studentům odpuštěno i školné
na státních nebo soukromých vysokých školách.16
Pro srovnání příjmů jihokorejských obyvatel se státními příspěvky vypláceními
severokorejským uprchlíkům není zapotřebí složitých počtů. Podle statistik uváděných na
webových stránkách E-narajip’yo je průměrná měsíční mzda jihokorejského občana kolem
KRW 3.367 milionů, což dělá ročně více než KRW 40 milionů.17 Pokud porovnáme
průměrnou roční mzdu jihokorejského občana se základním příspěvkem pro uprchlíka,
poskytuje jihokorejská vláda uprchlíkovi částku nižší než 3% roční mzdy jihokorejského
pracovníka.
I přes veškerou snahu začlenění uprchlíků do jihokorejské společnosti, jak ze strany
vlády Korejské republiky, tak ze strany severokorejských uprchlíků, najdou se i případy,
kdy jsou uprchlíci zklamaní a znechucení jihokorejskou společností. Necítí se být přijímáni
Jihokorejci a jejich život na jihu neodpovídá jejich představám blahobytu, kvůli kterým
opustili svou rodnou zem. V takovém případě se mnohokrát rozhodnou emigrovat do jiné
země (např. Spojené státy americké), anebo se rozhodnou vrátit do KLDR, i když to může
znamenat riziko smrti. Je zaznamenáno 25 případů, kdy se severokorejští uprchlíci vrátili
do KLDR. Mezi těmito 25 lidmi se našlo 5, kteří se rozhodli podruhé opustit KLDR, a
zdárně se jim podařilo podruhé utéci do Korejské republiky.18

16

Ministry of Unification, 18 Feb 2019. < https://www.unikorea.go.kr/unikorea/>.
E-narajip'yo je webový statistický informační systém, který poskytuje informace, spravované
centrálními vládními agenturami za účelem vytvoření národní politiky. E-narajip'yo. 20 March 2019.
<http://www.index.go.kr/potal/intro/enara/enara_intro.do>.
18
Ministry of Unification, 18 Feb 2019. < https://www.unikorea.go.kr/unikorea/>.
17

8

Jméno Příjmení, Název diplomové práce

4 Now On My Way to Meet You (Ije mannarŏ kamnida)
V prosinci roku 2011 začala vysílací stanice Channel-A vysílat talk show Ije
mannarŏ kamnida (v angličtině On my Way To Meet You), ve zkratce se této show
přezdívá Imangap. Tento program je posuzován jako talk show se zábavnými prvky (jako
jsou taneční nebo hudební vystoupení). Tato show byla vytvořena za účelem
zprostředkování životů Severokorejců a severokorejských uprchlíků na území Korejské
republiky. Tento program se snaží divákům přiblížit každodenní život uprchlíků a rozšířit
pozitivní postoj k těmto lidem. 19
4.1

Vysílání pořadu
Tento pořad se poprvé začal vysílat 4. prosince 2011. Od tohoto data mohou diváci

pozorovat Imangap každou neděli v 11 hodin večer. K dnešnímu dni pořad čítá více než
380 dílů. Každý týden můžeme na obrazovkách vídat severokorejské talkbukča, které
momentálně žijí v Korejské republice. Tyto severokorejské uprchlice, popřípadě uprchlíci,
interagují s uvaděči pořadu, panelem hostů, sestávajícího z jihokorejských celebrit většinou
mužského rodu, a panelem hostů sestávajícího se z dalších severokorejských uprchlíků,
jejichž řady jsou doplněny odborníky na dané téma zrovna vysílané epizody.
Pořad je vyhodnocován jako show, která divákům zprostředkovává každodenní
život severokorejských uprchlíků ze všech perspektiv, které jsou odlišné od jiných médií a
programů. Tento program je založen na původním formátu talk show Minyŏdŭrŭi suda (v
angličtině známé jako Global Talk Show). Pořad se vysílal v letech 2006 až 2010 na
národní vysílací stanici TV KBS2. Sestával ze šestnácti mladých cizinek, které v té době
zrovna žily v Korejské republice a během vysílání této show se většinou bavily o svých
životech v Jižní Koreji, svých zážitcích a zkušenostech týkajících se jejich pobytu v zemi.
Jelikož se jednalo o jihokorejskou talk show, i tyto ženy diskutovaly v korejském jazyce.20
Imangap na obrazovkách představuje sofistikované, přátelské a inteligentní
severokorejské „krásky“. Navzdory kritice týkající se toho, že je téma Severokorejců stále
komerčně zpracováváno, se produkční tým snaží držet dále od stereotypů a aktivně
zapojovat uprchlice do aktivit a diskuzí, konaných na televizních obrazovkách. S oficiální

19

Green, Epstein, 2013, p. 1.
Ahn, The Power of „Chitchat“: Global Talk Show, Beauty Chatter. 20 Feb 2019.
<https://www.flowjournal.org/2009/10/the-power-of-chitchat-global-talk-show-beauty-chatterjiwon-ahnkeene-state-college/?print=print>.
20
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podporou Ministerstva unifikace má tento pořad potenciál svrhnout stereotypy o
uprchlících tím, že dává dezertérům možnost mluvit o svých životních příbězích.21
4.1.1 Faktory vytvoření programu a cíle vysílání
Při procesu vytváření Imangapu bylo využito několik faktorů, zejména velký nárůst
množství severokorejských uprchlíků v Korejské republice, obtížná životní situace
uprchlíků v jihokorejské společnosti, předsudky a mylné znalosti o Severokorejcích ze
strany Jihokorejců a v neposlední řadě tento program vznikl jako reakce na politickou
situaci na poloostrově, na kterou se některé z epizod snaží poukázat.
Jako cíle vysílání si produkce klade napomoci vřelejšímu přijmutí talbukča do KR
společnosti, objasnění a zprostředkovaní událostí v Severní Koreji jihokorejským divákům.
Podle jednoho z autorů scénáře je nejdůležitějším cílem odstranit předsudky a
nedorozumění tím, že divákům připomenou, že jsou to všichni stejní lidé, téže rasy, pouze
někteří se narodili na špatném území. Produkční tým chce také poukázat na situaci, kdy
jsou severokorejští uprchlíci přijímáni a podporování ze strany vlády Korejské republiky a
občané by se měli chovat jako jejich státní orgány.22
4.1.2 Sebeprezentace pořadu
Pořad se na svých oficiálních internetových stránkách představuje následovně:
„Doba, kdy 27 tisíc uprchlíků z KLDR překročilo řeku Tuman za svobodou. Útěk,
deportace (repatriace zpět do země). Severokorejské krásky, které čelily hrozbám smrti a
nakonec se zde usadily.“
„Národ, který byl po korejské válce odříznut zdí! Nedorozumění a předsudky, které
přetrvávají v jihokorejské společnosti. První světově! První ve vysílání! Komunikace
s prioritou hledání smíření mezi Severem a Jihem!"23
4.1.3 Osazenstvo
Když se program začal poprvé vysílat, na obrazovkách jsme mohli vídat čtrnáct
severokorejských „krásek“. V průběhu let se osazenstvo měnilo. V pořadu se objevovaly
nové tváře, které přišly a působily jen v jedné nebo několika epizodách a už jsme o nich
21

Green, Epstein, 2013, p. 4

22

Jang, Park, 2015, p. 226 – 229.
Channal A, 20 Feb 2019.
<http://www.ichannela.com/program/template/program_articleList.do?cateCode=0500&subCateCode=05000
6&type=02&menuIndex=2&seqIndex=0&searchDate=&realCateCode=05000609&pgm_id=WPG2110157D
>.
23
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nikdy znovu neslyšeli. Momentálně je na webových stránkách kanálu A zveřejněno sedm
severokorejských „krásek“, které jsou považovány za stále účastnice pořadu. Mezi tyto
ženy patří Sin ŭn-ha, Kim A-ra, Han Song-i, Yu Hyŏn-ju, Pak Hyŏn-suk, Ch'oe Ju-yŏn a
Yun A-yŏng. I přes to, že jsou tyto ženy považovány za stálé účastnice, neobjevují se na
obrazovkách pravidelně. Řada severokorejských „krásek“ je poté na obrazovkách doplněna
severokorejskými muži. Během let vysílání pořadu jsme se mohli jeho prostřednictvím
setkat již s více než pěti sty severokorejskými uprchlíky.
Toto severokorejské osazenstvo interaguje s uvaděči pořadu Nam Hŭi-sŏkem
a Pag ŭn-hye, kteří jsou uvaděči tohoto pořadu od doby, kdy se začal vysílat. Jejich
hlavním úkolem je řídit diskuzi, rozhovory mezi uprchlíky a dalšími panely hostů. Jeden
z těchto panelů je panel čtyř jihokorejských celebrit. Většinou se tento panel skládá pouze
z mužů, ale poslední dobou se mezi nimi začaly objevovat i ženy s tím, že se mezi třemi
muži objeví jedna žena. Tyto celebrity jsou tady hlavně za účelem vést nezávaznou
konverzaci s uprchlicemi, ptát se na otázky týkající se jejich životů a také svěřovat své
komentáře a zkušenosti. Také se účastní krátkých představení pro pobavení publika.
Poslední panel sestává z hostů pozvaných do pořadu pro svou odbornost v tématech, na
které se jednotlivé episody vztahují, a mezi těmito hosty se mohou objevit i další
Severokorejci.
4.1.4 Schéma vysílání
Každá episoda trvá přibližně 1 hodinu a 22 minut. Schéma vysílání můžeme
rozdělit do několika hlavních sekcí. Na začátku show je nám ukázán krátký medailonek o
tom, co nás v sledované episodě čeká a během dalších pár sekund nás i účastníky ve studiu
hlavní uvaděč pořadu Nam Hŭi Sŏk přivítá?. Po tomto vstupu se většinou zeptá účastníků,
jak se poslední dobou mají a pokud je potřeba, představí nové tváře.
Částí každého vysílání je nezávazná konverzace mezi uprchlicemi a panely hostů.
Většinou času se tyto rozhovory týkají každodenního života talbukča, jejich zážitků,
pozitivních a negativních zkušeností, které získaly během svého života na jihu nebo také o
jejich zážitcích, kterými si prošli v rodné zemi. Délka tohoto segmentu záleží na tom, kdo
má co říci. Po této někdy delší, někdy kratší konverzaci můžeme očekávat zábavnou
vložku v podobě tanečního nebo hudebního představení. Tato představení mohou být
prováděna jak celebritami, tak i uprchlicemi, jelikož většina z nich je hudebně či pěvecky
nadána.
11
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Tímto segmentem se přesouváme k hlavnímu tématu epizody. V programu se
objevuje celá řada témat. U některých episod se diváci smějí, u některých pláčou a u
některých zuří vzteky. Episody, ve kterých jsou probírána spíše vážnější témata, nesou
název: Tears in the North, dining tables at hometown24; Full scale diagnosis! Kim Jŏng-ŭn
and nuclear25; “I can say it now“ First Demarcation line escape story made public26;
Money that move North Korea! Bribery war27; 2017 North Korean survival strytegy! I tis a
tourism war28 a nebo South and North front line soldiers special29. Episody, které nesou
spíše zábavná témata se jmenují: The fashion show of North Korean women’s uniform30;
Older sisters of Iman’gap, the return of stars31 nebo Condition of North Korean beauty32.
Producenti pořadu se snaží o to, aby každá epizoda reagovala na aktuální události, které se
odehrávají na poloostrově, popřípadě na události, které souvisejí s Korejským
poloostrovem. Během sledování můžeme očekávat, že se dozvíme informace, které jsou
jinak špatně dohledatelné. Před tím, než epizoda skončí, můžeme očekávat další hudební či
komediální vystoupení. Toto vystoupení většinou slouží k odlehčení atmosféry jak ve
studiu, tak u diváckých obrazovek. Nakonec se můžeme těšit na pár vřelých slov, se
kterými se s námi rozloučí Nam Hŭi-sŏk. Po tomto závěru, je nám ukázán krátký
medailonek se střihem záběrů z nadcházející episody, který nás má navnadit k příštímu
sledování pořadu.
Během osmi let, po která je pořad vysílán, se setkal i se změnami týkajícími se
vysílání a jeho schématu. Některé epizody jsou označovány za speciály, které slouží pouze
pro zábavu a můžeme očekávat spoustu hudebních a komediálních vystoupení. Tyto

24

“ [Yenŭng] Ije mannarŏ kamnida 372hoe190203nunmurŭi pukhan kohyang papsang.” Youtube.
4 Feb 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=b6u-PdfYmlc&t=5s>.
25
“ [Yenŭng] Ije mannarŏ kamnida 304hoe171015 2017 pon'gyŏkchindan! kimjŏngŭn'gwa haek.”
Youtube. 18 June 2018. <https://www.youtube.com/watch?v=_NEUgFJOu0c&t=3900s>.
26
“ [Yenŭng] Ije mannarŏ kamnida 355hoe181007 - “ijenŭn marhal su itta!” iman'gabesŏ ch'oech'o
konggaehanŭn 北 hyujŏnsŏn t'albuk sŭt'ori oe. ” Youtube. 17 Dec 2018.
<https://www.youtube.com/watch?v=zP6EddA74X8&t=1806s>.
27
“ [Yenŭng] Ije mannarŏ kamnida 275hoe170326” Youtube. 12 Ledna 2018.
<https://www.youtube.com/watch?v=tkk3mH0u8Zs&t=2s>.
28
“ [Yenŭng] Ije mannarŏ kamnida 277hoe170409. ” Youtube. 6 září 2018.
<https://www.youtube.com/watch?v=FiEaPnRag1c&t=4s>.
29
“[Yenŭng] Ije mannarŏ kamnida 342hoe180708 - nambuk ch'oejŏnbang kunin t'ŭkchip.” Youtube.
19 Oct 2018. <https://www.youtube.com/watch?v=HDI1WJsKwBA>.
30
“ [kyoyang] ije mannarŏ kamnida217hoe.” Youtube. 24 sprna 2018.
<https://www.youtube.com/watch?v=hhMMsjC-hLk&t=1103s>.
31
“ Yenŭng] Ije mannarŏ kamnida 346hoe180805 - iman'gap sen ŏnnidŭl ch'ongch'uldong pyŏldŭrŭi
kwihwan! ” Youtube. 26 Oct 2018. <https://www.youtube.com/watch?v=Hz8mVuL3td4>.
32
“ Ije mannarŏ kamnida 164hwa (pukhan miinŭi chogŏn), 2015.02.08. ” Youtube. 13 ledna 2018
<https://www.youtube.com/watch?v=hsSaNV4atXM&t=20s>.
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epizody jsou většinou vysílány během státních svátků, Vánoc a Nového roku. Patří mezi ně
například: Ch'usŏk special33 nebo P'yŏngyang performance special34.
4.2

Kritika
Během let vysílání se show setkala s nízkou sledovaností, negativními komentáři a

kritikou. Nejčastějším předmětem kritiky jsou emoce, které se producenti snaží v divácích
vyvolat tím, že se v některých epizodách dotýkají tématu útěku, rodiny, rodinného
shledání, smrti a popravy. V případě těchto episod není mezi hosty ve studiu jediná osoba,
která by neuronila slzu. Toto připadá divákům jako účelový tlak na vyvolání soucitu a
lítosti vůči uprchlíkům. Dále je kritizována důvěryhodnost pořadu. Informace, které divák
získá sledováním Imangapu někdy přijdou publiku nevěrohodné. Za to nemůže pořad jen
sám, ale také nedostatečné vzdělání Jihokorejců v tomto ohledu. Diváci také musejí brát
ohled na to, že vysílání se drží určitého scénáře a severokorejští uprchlíci se tohoto scénáře
musejí držet, dále také závisí na střihu, kterému jsou episody podrobeny. Posledním
hlavním bodem kritiky jsou samy uprchlice. Tím, že některé z nich můžeme vidět na
obrazovkách každý týden již po několik let, diváci spekulují nad tím, zda jsou tyto
uprchlice stále aktivním příspěvkem vysílání.35
Přes veškeré kritiky a problémy, kterým musel pořad během osmi let vysílání čelit,
nebyl žádný z těchto problémů natolik závažný, aby narušil vysílání pořadu. Dodnes není
žádná zmínka o plánovaném ukončení pořadu a stále se můžeme každý týden těšit na
novou epizodu.
4.3

Sledovanost a ocenění
V roce 2018 a na začátku roku 2019 se pořad netěší vysoké sledovanosti, spíše

naopak. Sledovanost se drží na určité úrovni, kdy nejnižší je zhruba 2,1% a nejvyšší limit
dosahuje 3,4% sledovanosti.36
33

“ije mannarŏ kamnida 197hwa (ch'usŏkt'ŭkchip〈nambukhan myŏngjŏl

hanmadang!〉), 2015.09.27.” Youtube. 13 ledna 2018.
<https://www.youtube.com/watch?v=XvDA92bj-jA>.
34
“ [Yenŭng] Ije mannarŏ kamnida 328hoe180401 - p'yŏngyang kongyŏn t'ŭkchip! 2018
p'yŏngyangŭl twihŭndŭn hallyu.” Youtube. 17 ledna 2019.
<https://www.youtube.com/watch?v=paAHEesWVSo&t=3s>.
35
Green, Epstein, 2013, p. 9 – 10.
36
“Ije
mannarŏ
kamnida
sich'ŏngnyul.“
Naver.
22
Feb

2019.

<https://search.naver.com/search.naver?sm=tab_hty.top&where=nexearch&query=이이%20만나러%20갑
니다%20시청률&oquery=지금%20만나러%20갑니다%20시시청&tqi=UclDldpySEsssuluMGRssssssto49
6982&fbclid=IwAR2PYXnBqTlk_0UqUqBTvV8Zq2hll1nNhfZi3ewWF3luyGCENhVlTxQQDNo>.
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Počet zhlédnutí jednotlivých dílů pořadu na internetovém portálu youtube se
pohybuje mezi 20 a 830 tisíci zhlédnutí.37
I přes nízkou sledovanost se producenti mohou těšit z několika ocenění, které byly
pořadu věnovány. 14. prosince 2012 program obdržel cenu „Uznání ministerstvem pro
sjednocení“, za nový přístup ke KLDR a za snahu napomáhání k jednoduššímu sjednocení
země.38 Druhá cena s názvem „Čistý obsah měsíce“ byla pořadu udělena 25. července 2012
za úsilí o posílení porozumění severokorejské společnosti uprchlíkům prostřednictvím
reálných a dojemných příběhů severokorejských žen, a za poskytování místa pro
komunikaci mezi severokorejskými uprchlíky. Tato cena byla udělena také za velký přínos
ke zlepšení zdravé sociální integrace severokorejských uprchlíků do jihokorejské
společnosti.39 Program byl také v neposlední řadě oceněn za „Sjednocené vysílání“,
šířením myšlenky integrace severokorejských uprchlíků do většinové společnosti.40

4.4

Fanoušci a antifanoušci
Fanoušci Imangabu, kteří nestačí program sledovat, ale chtějí i jinak podpořit své

oblíbené „krásky“, se mohou stát členy fan cafe41, které nese skoro stejný název jako
pořad, a to Idže mannarŏ kamnida Daum FanCafe. Na této internetové stránce se fanoušci
mohou dívat na již odvysílané epizody. K dispozici jsou k nahlédnutí videa, fotky a noviny
ze severní Koreje. Na hlavní stránce nalezneme také seznam „krásek“ a pokud klikneme na
jejich odkaz, objeví se před námi vyfiltrovaný obsah, který se vztahuje právě na tuto jednu
vybranou „krásku“. Dále zde můžeme také naleznout seznam dalších severokorejských
uprchlíků, kteří se však v Imangabu nikdy neobjevili. Pokud se fanoušci chtějí ve fan cafe
aktivně zapojit, mohou psát příspěvky a komentáře, ale mohou také podepisovat petice za
nevyhoštění uprchlíků. Bohužel ne všichni, kteří tuto stránku navštíví, zanechávají jen
kladné komentáře, pokud však kritika „krásek“ nebo pořadu je vnímána jako nevhodná, je

37

<https://www.youtube.com/results?search_query=이만갑>.
<http://news.donga.com/3/all/20121113/50806709/1>.
39
“Che2hoe idarŭi k'ŭllink'ont'ench'ŭ taesang susang ch'aenŏlA 'ije mannarŏ kamnida'.“
K'ŭllinnyusŭ. 23 února 2019.
<http://www.cleancontents.org/view.asp?B_CATEGORY=0&B_CODE=BOARD_1225717041&IDX=179
&gotopage=12&search_category=&searchstring=>.
40
“Ch'aenŏlA yenŭngp'ŭro ‘iman'gap’ t'ongilbangsongdaesang.“ DongA.
23 února 2019. <http://news.donga.com/3/all/20120928/49737439/1>.
41
Fan cafe, je určité internetové místo zajišťováno internetovými portály, kde se mohou pomocí
internetu setkávat lidi a online podporovat určité sportovní události, sportovce, filmy, hudbu, zpěváky a
38

herce. <https://ko.dict.naver.com/#/search?query=팬카페 &range=all>.
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každý takový přispěvatel z tohoto internetové spolku „vyhoštěn“. Fan cafe čítá tisíce
příspěvků i přes to, že má pouze 836 aktivních členů a návštěvnost stránky je denně kolem
15 lidí. 42
Co se týká anti fanoušků, ti mohou projevit své názory například na oficiálních
stránkách Channel-A, kde mohou zanechat jakékoli komentáře. Co se takových komentářů
týká, setkáváme se většinou s nadávkami buď na jednotlivé členy osazenstva, nebo na
pořad jako takový. Samozřejmě se ve více než osmi tisících komentářích najde i pozitivní
kritika.43
Přes to, že Imangap běží na televizních obrazovkách již přes osm let, stále skrze
pořad můžeme nabývat nových vědomostí a poznatků. Jelikož množství příchozích
severokorejských uprchlíků neklesá, má pořad možnost pracovat s problematikou, která se
ho týká. V budoucnosti by producenti pořadu měli dbát ještě více na aktivní zapojení
účastníků a přivádět na obrazovky nové tváře.

5 Analýza článků
V této kapitole se zabývám články, které se vztahují k pořadu Idže mannarŏ
kamnida a jejich textové analýze. Články jsem vyhledávala především pomocí
jihokorejských vyhledávacích webových portálů Naver44, Daum45 a dále na novinových
portálech především na Dong-a Ilbo46. Na těchto webových vyhledavačích jsem následně
vyhledávala články týkající se výše zmíněného pořadu pod hesly Imangap, Idže mannarŏ
kamnida, Idže mannarŏ kamnida kisa a další. Většina článků, které jsou na internetu
dostupné, nepojednává o pořadu jako takovém, ale zmiňují se spíše o celebritách, které
v pořadu účinkují, dále popisují zajímavé zážitky uprchlic, anebo pouze děj jednotlivých
epizod. Z množství článků, které jsem měla k dispozici, jsem vyselektovala sedmdesát
internetových článků, které se vyjadřují k pořadu jako takovému, které pozitivně či
42

„Idže
mannaro
kamnida
Daum
FanCafe“.
Daum.
12
května
2019.
<http://cafe.daum.net/Meetnow/KDH8>.
43
„Idže
mannaro
kamnida“.
Channel-A.
16
května
2019.
<
http://www.ichannela.com/program/template/program_articleList.do?cateCode=0500&subCateCode=050006
&type=00&menuIndex=4&seqIndex=0&searchDate=&realCateCode=05000602&pgm_id=WPG2110157D>
.
44
Naver je jihokorejskou online platformou provozovanou společností Naver Corporation. Tento
webový portál byt vytvořen v roce 1999 a stal se prvním portálem v Korejské republice, který byl vyvinut se
svým vlastním webovým vyhledávačem. <https://en.wikipedia.org/wiki/Naver>.
45
Daum je stejně jako Naver jihokorejský webový portál, který je hned po Naveru na druhé příčce
co se týká využívání tohoto portálu. < https://en.wikipedia.org/wiki/Daum_(web_portal)>.
46
Dong-a Ilbo jsou jak internetové, tak i tištěné jihokorejské noviny. Dong-a Ilbo spadá pod
společnost Dong-a Medial Group, které vlastní i kanál A, na kterém je vysílán i pořad Idže mannarŏ
kamnida. < https://en.wikipedia.org/wiki/The_Dong-a_Ilbo>.
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negativně komentují severokorejské účastníky a produkční tým, popřípadě se zmiňují o
přínosech, o které se vysílání pořadu zasloužilo, anebo zprostředkovávají názor jak
Jihokorejců, tak i ostatních severokorejských uprchlíků, kteří se natáčení pořadu neúčastní.
Vybrané články jsem následně uložila do souborů txt. a vložila do programu
AntConc47. V tomto programu jsem provedla analýzu textů, kdy jsem z nejopakovanějších
expresivních výrazů vybrala právě deset výrazů, které nesou pozitivní či negativní význam
a sestavila jsem z nich korpus. Tyto výrazy jsem vybrala pomocí členění inherentní
expresivity. Z těchto deseti lexémů pět nese negativní a pět pozitivní význam. Jednotlivé
lexémy jsem stručně popsala a následovně u nich uvedla příklady, které se vyskytovaly
v analyzovaných článcích.
Jelikož na základě této analýzy nebylo zřejmé, jak články pořad komentují,
provedla jsem další textovou analýzu, kdy jsem roztřídila nejrelevantnější články do
jednotlivých kategorií podle toho, jak se vztahují k pořadu a jak ho komentují.
Přepisy korejštiny v článku jsou provedeny českou transkripcí korejského jazyka.
Přepisy korejsého jazyka v citacích jsou provedeny transkripcí, kvůli množství zdrojů.

5.1

Klíčová slova
Klíčová slova jsem vybrala za pomoci výše zmíněného programu AntConc podle

frekvence jejich užívání ve článcích. Celkem z 16 670 slov jsem vybrala deset
expresivních výrazů, které se ve článcích objevovaly v nejvyšším zastoupení.
5.1.1 없다, Ǒpda
Lexém ŏpda se v analyzovaných článcích vyskytl celkem sedmdesátkrát jednou ve
dvaceti šesti variacích. Co se týká množství, vyskytl se celkem ve dvaceti dvou článcích ze
sedmdesáti.
Většina gramatických učebnic kategorizuje tento lexém jako adjektivum s určitými
verbálními kvalitami. Lexém ŏpda je možno do češtiny přeložit jako zápor ne (něco není,
neexistuje). Tímto lexémem lze nadále vyjádřit následující stavy:


stav, kdy osoba nebo věc ve skutečnosti neexistuje
47

textů.

AntConc je freewarový soubor nástrojů sloužící ke korpusové analýze a konkordanci a analýze
Tento

program

byl

vytvořen

Laurencem

Anhonym.

<https://www.laurenceanthony.net/software/antconc/>.
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stav, kdy skutečnost nebo fenomén ve skutečnosti neexistuje
stav, kdy nejsou žádné příznaky nebo symptomy
stav, kdy něčeho není mnoho
stav, kdy není dostatek peněz či majetku
stav, kdy něco není možné
stav, kdy lidé, věci a jevy zavírají místo a prostor na nějakém místě, ale neexistují
stav, kdy lidé nebo zvířata nežijí (jsou mrtvé), nebo nežijí na určitém místě
stav, kdy je něco velmi vzácné
stav, kdy něco není zahrnuto v určitém rozsahu
stav, kdy nevlastním nebo nemám určité věci, schopnosti a kvalifikaci
stav, kdy neexistuje osoba s určitým vztahem
stav, kdy se určité osobě nic neděje
Stav, kdy nemůže být něco prokázáno z určitého důvodu nebo nemožnosti
stav, kdy nejde rozpoznat umístění v prostoru.48
V analyzovaných článcích se tento lexém vyskytoval v názorných příkladech:
„Nejlepší věcí na programu Imangap je autentičnost produkčního týmu a uprchlíků,

kteří se nezměnili již po dvě stě epizod, a to je jeden z důvodů proč se ostatní programy
nemohou Imangapu vyrovnat.“49
„Toto byl extrémní kontrast s příběhy jiných severokorejských uprchlíků, kteří
nemohli poslouchat příběh bez slz.“50
„Pak Ŭn Hje od svého prvního výstupu, bez jakékoli známky nervozity ve tváři, se
stabilním výrazem vedla atmosféru ve studiu.“51
„Dokonce ani lidé sami o sobě nevědí dost, protože sami o sobě nemají
informace.“52
Z těchto krátkých úseků můžeme říci, že tento lexém nebyl použit v kontextu
negativního hodnocení programu, produkčního týmu ani účastníků programu.
Naopak v těchto příkladech vyzdvihl autentičnost programu a zkušenost
moderátorky.

48

https://dict.naver.com

49

http://www.donga.com/news/article/all/20120928/49737439/1

50

http://www.donga.com/news/article/all/20131108/58756353/5

51

https://www.hankyung.com/life/article/2015052374367

52

http://www.donga.com/news/article/all/20141112/67826339/1
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5.1.2 거짓, Kŏdžit
Tento lexém se kategorizuje jako substantivum. Význam tohoto lexému je stav, kdy
něco není v rovině s realitou, nebo něco není faktické. Do češtiny se tento lexém překládá
jako lež. Lexém 거짓 kŏdžit „lež“ se objevil poprvé v 15. století v literatuře, v tehdejší
podobě 거즛 kŏdžeut. Změna lexému 거즛 na 거짓 proběhla v pozdější době korejského
moderního jazyka, kdy se po souhláskách ㅊ a ㅈ změnila samohláska ㅡ na
samohláskuㅣ.53 Lexém 거짓 se v analyzovaných článcích vyskytl šestnáctkrát v jedenácti
různých variacích. A jeho výskyt je zaznamenán ve čtrnácti článcích ze sedmdesáti.
Lexém 거짓 kŏdžit byl zaznamenán v následujících příkladech:
“Uprchlice Ju Hjon-džu ve vysílání sdělila: "Když jsem byla v Severní Koreji,
myslela jsem si, že je všechno pravda, ale poté, co jsem viděla jihokorejské seriály a filmy,
jsem zjistila, že všechno byla lež."54
„Dokonce i renomovaní severokorejští uprchlíci, kteří se objevili na kanále A,
v programu (Imangap), mi poslali zprávu se zněním: Prosím, nedbejte na to, co řeknou
severokorejští uprchlíci, a poslechněte si příběh o Pchjongjangu, byli tam i uprchlíci, kteří
pronesli, že podepíší falešné svědectví.“55
„My všichni severokorejští uprchlíci nesnášíme Imangap. Všichni lidé, kteří se tam
objevují, nemají svědomí. Stačí, když všechno řeknou popravdě, proč lžou?“
„O čem se baví v (Imangapu) je pravda z 20 procent, zbývajících osmdesát je lež.“
„Co dvacet procent, bez jednoho procenta pravdy je to všechno lež.“
„Když jsem se poprvé díval na Imangap, myslel jsem si, že je to všechno lež.“56
Vnásledujících příkladech je zřetelné, že lexém 거짓 kŏdžit je použit v negativním
smyslu. V těchto případech se poukazuje na to, že severokorejští účastníci nepřinášejí
divákům pravdivé informace. Tyto příklady se vyskytovaly ve článcích, kde jihokorejští
diváci a severokorejští uprchlíci, kteří se odmítli podílet na programu, projevují své
názory.
53

https://dict.naver.com

54

http://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0002103674

55

http://www.donga.com/news/article/all/20120528/46561429/1

56

http://www.donga.com/news/article/all/20120324/45007109/1
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5.1.3 아프다, Apchŭda
Tento lexém se také řadí do kategorie adjektiv a do českého jazyka ho překládáme jako
bolet. Lexém vyjadřuje následující stavy:
•

stav, kdy je nějaká část těla poraněna nebo iritována a člověk cítí bolest

•

stav, kdy je tělo ve stavu nemoci

•

stav, kdy děláme určitou činnost po delší dobu a cítíme bolest v některých částech těla

•

stav, kdy přemýšlíme nad složitým úkolem, nebo problémem, který je obtížné vyřešit
(v tomto významu musí být před adjektivem použito substantivum 머리, mŏri [hlava])

•

stav, kdy cítíme soucit, hořkost a psychickou bolest (jako příklad se často uvádí
zlomené srdce)57
Tento lexém se v analyzovaných článcích vyskytl celkem dvanáctkrát v osmi různých
variacích a byl použit v jedenácti článcích v následujících případech:
“Severokorejští uprchlíci byli těžkým a srdcervoucím tématem po dlouhou dobu, ale
tento program je velmi zábavná talk show a hlavně je svěží.”
“Diváci se svěřili:Brečel jsem pokaždé, když jsem slyšel srdcervoucí příběhy
severokorejských žen.”
Z těchto příkladů můžeme usoudit, že téma severokorejských uprchlíků není zrovna
optimistické a vyvolává u divaků soucit. Soucit je jedním z faktorů, proč je Imangap
mnohými Jihokorejci kritizován, jelikož se pomocí těchto emocí snaží změnit pohled na
severokorejské uprchlíky.
5.1.4 안타깝다, Antchakkapda
Tento lexém se řadí do skupiny adjektiv, do českého jazyka se překládá jako
politováníhodné, smutné, žalostné. Výraz můžeme použít pokud jsme ve stavu, kdy
se něco neděje z naší vůle anebo pokud je něco pro nás nepříjemné či frustrující. Tento
lexém 안타깝다 se poprvé objevil v literatuře devatenáctého století v podobě 안탁

다.

V 19. století byla výslovnost třetí slabiky “ㅅ”, která se dále změnila na “ㅺ” a poté na
“ㄲ” a od 20. století se výraz ustálil v podobě v jaké ho známe dnes. V důsledku asimilace
57

https://dict.naver.com
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se souhláska “ㄱ” přesunula z druhé slabiky na třetí.58
Tento lexém v analyzovaných článcích nemá velké zastoupení, vyskytl se pouze
čtyřikrát ve dvou různých variantách a objevil se v pěti článcích, ze kterých pocházejí
následující příklady:
“Ve zkratce, Imangap, program, který byl z počátku produkován tak,
aby zprostředkovával žalostné příběhy rozdělených rodin, ale v posledních letech produkce
zavedla

formát,

kdy

severokorejské

uprchlice

o severokorejské a jihokorejské společnosti.”

představují

neznámé

historky

59

“Hong Bôm-un (uprchlík) odhalil neštastný příběh svého otce, se kterým se měl
setkat v Číně za pomocí převodníků, ale bohužel jeho otec zemřel před tím, než měli
možnost se setkat.”60
„Žalostná srdce již nebyla v korejské realitě neznámým tématem, takže v té době
mnoho lidí nevěnovalo pozornost pořadu Imangap.“61
V těchto příkladech můžeme říci, že lexém popisuje nepříznivou situaci
rozdělených rodin a severokorejských uprchlíků.
5.1.5 힘들다, Himdŭlda
Lexém 힘들다 se také řadí do skupiny adjektiv. V českém jazyce tento lexém
přeložíme jako namáhavý nebo těžký. Lexém používáme ve stavu, kdy je potřeba vynaložit
fyzickou sílu, kdy je něco fyzicky nebo psychicky náročného nebo těžkého a ve stavu, kdy
vynakládáme úsilí. V analyzovaných článcích se tento lexém vyskytl patnáctkrát v devíti
různých variacích a byl zaznamenán v jedenácti článcích v následujících příkladech:
„Dojemná historka nově příchozího severokorejského uprchlíka, kterou bylo těžké
poslouchat bez slz v očích.“62

58

https://endic.naver.com/search.nhn?sLn=kr&dicQuery=안타깝다&query=안타깝다&target=endic&ie

=utf8&query_utf=&isOnlyViewEE=N
59

http://www.donga.com/news/article/all/20131108/58756353/5

60
61

https://www.hankyung.com/life/article/2015052374367

http://bntnews.hankyung.com/apps/news?popup=0&nid=04&c1=04&c2=04&c3=00&nkey=20180

1120953563&mode=sub_view
62

http://www.dailian.co.kr/news/view/304511
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„Je to podobné tomu, co bylo známo prostřednictvím jiných médií, že ti, kteří těžce
vstoupí na jihokorejské území, nadále trpí problémy spojené se začleněním se do
společnosti.“63
„ I přes to, že je pro severokorejské uprchlíky život v Korejské republice obtížný,
pochybuji o tom, že v KLDR, kvůli nepříznivé ekonomické situaci, by se měli lépe.“64
V těchto případech je opět znázorněn těžký život severokorejských uprchlíků a
jejich obtíže, které museli překonat při útěku. V prvním příkladu je opět znázorněn
problém, kdy produkce pořadu tlačí na emoční stránku diváka.

5.1.6 미녀, Minjŏ
Tento lexém se řadí do kategorie substantiv. Do českého jazyka jej překládáme
jako kráska, popřípadě nádherná žena. Tento lexém je etymologicky řazen do slov
sinokorejských. V analyzovaných článcích se tento lexém vyskytl právě šedesátkrát
šestkrát ve třinácti variacích a objevil se celkem ve třiceti jedna článcích ze sedmdesáti. Ve
článcích se tento výraz vyskytoval v následujících příkladech:
„Na jednu stranu pořad Imangap kanálu A je pozoruhodný program, který za
pomoci severokorejských krásek, které utekly ze Severní Koreje, pojednává o rozmanitých
životních a kulturních rozdílech mezi Severem a Jihem.“65
„Problém je v tom, jak rozpoznat realitu KLDR a kulturní rozdíl mezi Severem a
Jihem, a realitu napětí mezi zeměmi skrze to, co slyšíme prostřednictvím severokorejských
krásek?“66
„Talk show kanálu A, kde se objevují severokorejské krásky, Imangap, je nositelem
následujících cen: Cena za sjednocené vysílání, Čistý obsah měsíce a Sŏ Dže-bilovy
mediální kulturní ceny.“67
Je těžké posoudit, zda novináři, kteří psali tyto články, opravdu považovali
severokorejské účastnice za krásky, a těmito výrazy uprchlicím lichotili. Anebo pouze
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http://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0002103674

64

http://star.ohmynews.com/NWS_Web/OhmyStar/at_pg.aspx?CNTN_CD=A000234286
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http://www.hani.co.kr/arti/culture/entertainment/539160.html
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http://www.kwnews.co.kr/nview.asp?s=801&aid=212060700173
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http://www.donga.com/news/article/all/20140325/61994620/1
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následovali stopy pořadu, kde severokorejským uprchlicím tuto přezdívku udělili již od
začátku.
5.1.7 웃음바다, Usŭmbada
Stejně jako předchozí i tento lexém se řadí do kategorie substantiv. Do českého
jazyka ho můžeme přeložit jako moře smíchu, popřípadě jako nekontrolovatelný smích.
Tento lexém se používá při popisu situace, kdy se sejde větší skupina lidí v dobré náladě,
žertují a smějí se spolu.68 Tento lexém se v článcích vyskyl celkem třináctkrát ve dvou
různých variacích a nachází se v jedenácti analyzovaných článcích v následujích
příkladech:
„Episoda Kim Jong-čcholovy matky, kde účastníci vedli spontánní konverzaci po
dlouhou dobu, z ničeho nic udělala ze studia moře smíchu.“69
„Jakmile skončilo vystoupení uprchlíků, moderátor Nam Hŭi sŏk a Pak Ŭn Hje
pochválili účastníky slovy „naučili jste se dobře hrát“, na což navázal Džo Min-jung se
slovy „Já ne“, tímto tento herec přivedl osazenstvo studia do nekontrolovaného smíchu.“70
U těchto příkladů vidíme druhou stranu pořadu, jelikož talk show byla vytvořena
také za účelem diváky pobavit, ne jen emocionálně vyčerpat.

5.1.8 뛰어나다, Ttuŏnada
Tento lexém se řadí do skupiny adjektiv a můžeme ho přeložit jako adjektivum
vynikající, vyjímečný a také pozoruhodný. Tento lexém používáme ve stavu, kdy je něco
nadřazeno něčemu ostatnímu.71 Nevyskytoval se často a v šesti článcích ze sedmdesáti se
objevil celkem sedmkrát ve dvou variacích v názorných příkladech:
„Vzhledem k tomu, že takto žijeme, je také důležité změnit politiku KLDR, ale je
také důležité změnit vnímání Severní Koreje ze strany korejské společnosti za pomoci těch
nejlepších expertů.“72

68

https://endic.naver.com/search.nhn?sLn=kr&searchOption=all&query=웃음바다

69

http://www.mydaily.co.kr/new_yk/html/read.php?newsid=201304071614361118&ext=na
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ttp://www.ichannela.com/news/main/news_detailPage.do?publishId=000000147857
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https://endic.naver.com/search.nhn?sLn=kr&searchOption=all&query=뛰어나다
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http://www.pressian.com/news/article/?no=160535&ref=nav_search#09T0
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„Kim Ara, kterého debutovala v televizním vysílání v roce 2009, v poslední době
přitahovala pozornost veřejnosti svým krásným vzhledem a vynikajícím projevem
prostřednictvím kanálu A v pořadu Idže mannareo gamnida.“73
Hlavním rysem tohoto programu jsou uprchlice, jejichž prostřednictvím můžeme
slyšet o životech Severokorejců a severokorejských uprchlíků v Korejské republice, kdy
deset severokorejských uprchlic přitahuje diváky svým vynikajícím vzhledem, intimitou a
individualitou.“74
Tento výraz byl ve článcích použit v situacích, kdy byla potřeba něco vyzdvihnou,
například jak si můžeme přečíst výše „vynikající projev, nejlepší experti“.
5.1.9 좋다, Čohda
Tento lexém se řadí do skupiny adjektiv a do českého jazyka ho lze přeložit jako
dobrý, dobře, hezký, lepší (než), nadřazený (něčemu). Lexém 좋다 se ve své staré podobě
둏다 poprvé objevil v literatuře 15. století. Lexém následně prošel palatizací, kdy se ze
souhlásek ㄷ, ㅌ’ staly samohlásky ‘ㅈ, ㅊ’. Lexém 좋다 se v této podobě objevil poprvé
v 19. století, kdy jazyk prošel ještě jinou změnou, kdy se výslovnost ㅈ, ㅊ přesunula ze
zubů na palatály a 죠’ a ‘조 začaly se vyslovovat stejně.75 V analyzovaných článcích se
tento výraz objevil dvacet sedmkrát v devatenácti různých variacích a byl přítomen v
patnácti článcích ze sedmdesáti. Níže jsou vypsány příklady:
“Uprchlíci mluví o svých domovech tak špatně, že Jihokorejci si o Severní Koreji
myslí jen to nejhorší.”76
“Přál bych si, aby brzo přišel den, kdy se bude natáček Imangap v
Pchjongjangu.”77
“Jeden ze severkorejských uprchlíků okomentoval pořad slovy: “Je dobré pro
Jihokorejce sledovat zábavné programy, které pojednávají o severokorejských uprchlících,
73

http://bntnews.hankyung.com/apps/news?popup=0&nid=08&c1=08&c2=08&c3=00&nkey=20170

1191518473&mode=sub_view
74

http://www.donga.com/news/article/all/20120614/47019734/1
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https://endic.naver.com/search.nhn?sLn=kr&searchOption=all&query=좋다
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https://yoursummer.tistory.com/390
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http://www.newscj.com/news/articleView.html?idxno=183067
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ale byl bych radši, kdyby existoval pořad, který by nám poradil, jak v Jižní Koreji žít a
adaptovat se”.” 78
V prvním příkladu je lexém použit v záporu, a proto je do českého jazyka přeložen
jako špatný. V ostatních případech, které jsou výše zmíněny, lexém vyjadřoval určitá přání
a stejným způsobem byl použit ve většině článků, ve kterých se vyskytoval.

5.1.10 최고, Čchŏgo
Lexem se 최고 řadí do skupiny substantiv a do českého jazyka ho překládáme jako
vrchol, svrchovanost, maximální nebo nejlepší. Používá se ve stavu, když je něco nejvyšší,
poté, pokud je něco první, na prvním místě nebo je něco svrchované nad ostatními.79 Tento
lexém se také nevyskytoval často a byl zaznamenán v sedmi článcích ze sedmdesáti v osmi
případech ve třech různých variacích v těchto příkladech:
„Dne 22. února zaznamenal pořad nejvyšší sledovanost a to 4, 536% a tento pořad,
Idže mannaro gamnida, má stále hodnocení publika kolem 4 %.“80
„Ve zpravodajství se o tomto pořadu zmínili také novináři z Japonského NHK
a Los Angeleského Times, o programu také psal přední francouzský reportér
Le Monde.“81
„Nejlepší scénou v Imangapu se stal moment, kdy se osmdesáti pětiletá žena
I O-hwan sešla se svými sourozenci ze Severní Koreje.“82

5.2

Textová analýza (Imangap a jeho vliv na jihokorejskou společnost)

Poté, co se KLDR zasloužila o několik mezinárodních problémů jako je například
pokračování v jaderném programu, nebo odpalovaní testovacích raket, vytvořila konsenzus
s jihokorejskou veřejností a přilákala zájem diváků k problému oddělených rodin, kdy
tento problém je často diskutován právě v pořadu Idže mannarŏ kamnida.
78
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„Když se roznesly zprávy o úmrtí severokorejského lídra Kim Čong-ila, pozornost
celého světa se obrátila na KLDR. Spekuluje se o tom, zda Kimovým nástupcem bude jeho
syn Kim Čong-un. Jsou tady jedinci, kteří po těchto zprávám jeví známky provokace, ale i
takoví, kteří pohlížejí na tuto situaci s pocity smutku. Tito lidé jsou lidé bez domova, kteří
odešli a nechali své rodiny v rodné vlasti. Program kanálu A Imangap zprostředkovává
příběhy separovaných rodin a ponechává je v krabičkách naděje, které tito uprchlíci chtějí
předat svým blízkým na Severu.“83
Díky politické provokaci KLDR si jihokorejští občané udělali obraz o
Severokorejcích, který není zrovna pozitivní, a stejně jako Jihokorejci pohlížejí na
Severokorejce, tak pohlížejí i na severokorejské uprchlíky nacházející se v Korejské
republice a tímto pro ně utváří prostředí ve společnosti, ve které se necítí vítáni.
„Díky popularitě Imangabu vznikly i další zábavné pořady na téma severokorejských
uprchlíků, mezi které patří například „Jižní a Severní Korea“, „Morang Bong Club“,
„Lepší život“ a další. Nejvíce vítané je to, že občané mají zprostředkována živá svědectví
severokorejských uprchlíků prostřednictvím televizních programů a pociťují narušení
lidských práv Severokorejců diktátorskou situací v KLDR.
V posledních letech byly přes tento pořad řešeny problémy severokorejské
provokace, jako byl například minový incident v demilitarizované zóně.“84
Když začal pomíjet zájem jihokorejské společnosti na téma separovaných rodin,
vysílání tohoto programu znovu upozornilo na tento problém příběhy uprchlíků, kteří se
touží znovu setkat se svými daleko žijícími rodinami. Tato touha po znovu setkání by měla
také sloužit jako odrazový můstek ke znovusjednocení země.
„Díky Idže mannarŏ kamnida byla možnost zprostředkovat několik setkání oddělených
rodin. Za tyto snahy byl pořad oceněn uznáním Ministerstva pro sjednocení za první
pořad, který napomáhá ke sjednocení.“85
Prostřednictvím tohoto programu se změnilo postavení jihokorejské společnosti
vůči severokorejským uprchlíkům a Severokorejcům coby národa a zároveň se zvýšil počet
pořadů, který se zabývá touto problematikou. Jasný charakter a podoba severokorejských
83
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uprchlíků by mohla změnit negativní vnímání uprchlíků v jihokorejské společnosti. A stává
se faktem, že severokorejští uprchlíci dostávají šanci vyvrátit tyto předsudky a tím začít žít
jejich vysněný život, který nebylo možné vést v Severní Koreji.
„ 4. prosince 2011 se první vysílání Imangabu zabývalo srdcervoucím příběhem a
změnilo vnímání severokorejských uprchlíků, také rostlo obsazení. Uprchlické krásky Kim
A-ra a Han Song-hi hrály klíčovou roli ve změně vnímání Severokorejců svým veselým
vystupováním a šarmem i přes to, že prošly obtížným procesem útěku. Tyto krásky se také
objevily ve spin-off programu Imangabu „Zkuste žít dobře“, a zastávají roli andělských
strážců, kteří informují o důležitosti severokorejské reality a důležitosti sjednocení.“86
Program Imangap nemá vliv jen na jihokorejskou společnost, ale začal přitahovat i
pozornost ze zámoří. Zprávy o něm se neobjevují pouze v sousedním Japonsku, ale také
v jiných významných mezinárodních médiích.
„Imangap díky svému významu a schopnosti pobavit diváky získal pozornost
zahraničních médií. Mezi média, která se zmínila o pořadu, patří „The Los Angeles
Times“, francouzský „Le Monde“ a „Liberation“, britské zpravodajství BBC a japonské
NHK.“87
Díky příběhům, které uprchlíci prezentují prostřednictvím Imangabu, se zahraniční
média začala zajímat nejen o příběhy těchto uprchlíků, ale také o faktickou situaci
v KLDR. Poukazují na to, že Severokorejci nevedou pouze depresivní život a s přispěním
Imangabu je tento fakt zprostředkován jihokorejským divákům, čímž program pomáhá
měnit pohled jihokorejské společnosti na uprchlíky.
Jelikož i významná zahraniční média představila Imangap jako pořad reprezentující
Korejskou republiku je očividné, že i zahraniční diváci si berou z pořadu ponaučení a
věnují pozornost životním příběhům uprchlic.
„Zahraniční novináři věnují zvláštní pozornost skutečnosti, že se jedná o světově
bezprecedentní talk show, ve které se jako hlavní postavy objevují lidé, kteří unikli a
odloučili se od svých rodin. Oceňují výstup mladých krásných žen, které přirozeně hovoří o
svých životních příbězích, což mění pohled na severokorejské uprchlíky.“88
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„BBC, Washington Post, NHK a další představili Imangap a Infinity Challenge
jako reprezentativní programy Korejské republiky.“89
Ne všichni si však myslí, že program má pouze pozitivní vliv na jihokorejskou
společnost. Někteří kritici se obávají, že tento program může veřejnosti poskytnout
informace o Severní Koreji, které nejsou pravdivé, a to povede k tomu, že pořad ztratí
věrohodnost. Ve skutečnosti je těžké získat údaje o každodenním životě Severokorejců.
Jihokorejci, stejně jako zbytek světa, se nemohou spoléhat pouze na historky
zprostředkované přes televizní pořad, ale musejí vnímat realitu severokorejské společnosti
a v tomto tématu se neustále vzdělávat. Není pochyb o tom, že pokud v Imangabu budou
obsaženy mylné nebo zkreslené informace, Imangap klesne v očích diváků, a tak i
v popularitě.
„Problém je v tom, jak rozpoznat realitu Severní Koreje a kulturní rozdíly mezi
Severem a Jihem a napětí mezi těmato zeměmi skrze to, co slyšíme prostřednictvím
severokorejských krásek. Imangap většinou toto zprostředkovává jako materiál k smíchu,
upozorňuje se však na to, že tato metoda může být kdykoli diváky odmítnuta. „Jelikož jsou
informace o Severní Koreji hodně limitované, je možné, že příběhy Severokorejců stimulují
zvědavost diváků, ale je pochybné, zda je vhodné používat severokorejské uprchlíky ke
zprostředkování těchto příběhů a udělat z nich vtipné historky, když každý pohled na tuto
problematiku stojí v kontradikci“ sdělil kritik I Ta- be.“90
Téma životů severokorejských uprchlíků je určitě velmi zajímavé. Je pravda, že
publikum zaujmeme spíše šokujícími historkami o útěku a o vězeňských táborech, je však
pouze na divákovi, jak si tyto informace přebere. Pořad se setkal s kritikou, kdy si diváci
myslí, že v pořadu zaznívají mylné a nadsazené informace a příběhy uprchlíků nejsou
pravdivé. Na jednu stranu epizody, ve kterých se tyto až zveličované příběhy objeví, se
mohou těšit z vysoké sledovanosti, ale na druhou stranu musejí čelit kritice týkající se
nevěrohodnosti, která se jim dostává od diváků.
Další kritika, které musí pořad čelit, je negativní postoj k ostatním severokorejským
uprchlíkům, kteří se natáčení programu neúčastní.
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„Je to problém související se soutěží, která panuje ve vysílání. Je to proto, že
samotný formát skupinových diskusních pořadů je zajímavější, a proto je potřeba uvádět
neustále nové příběhy pokaždé, když uprchlíci ve vysílání vystupují, mohou se mezi nimi
najít takoví, kteří přehánějí ve svých vyprávěních o politických vězeňských táborech, atd.
Proto sledují pořad i ostatní severokorejští uprchlíci, aby viděli, zda příběhy uprchlíků na
obrazovkách jsou upřímné.“91
Momentálně žije na území Korejské republiky kolem 30 000 severokorejských
uprchlíků, kteří se v programu neobjevují. Tito uprchlíci si stojí za názorem, že informace,
které jsou skrze Imangap zprostředkovávány, jsou mylné a přehnané. Někteří z nich
dokonce hledají způsoby, jak se programu jednou a pro vždy zbavit. V realitě, ve které žijí,
je pro ně velmi obtížné si najít slušnou práci a podle jejich názoru jim Imangap nijak
nepomáhá se začleněním se do jihokorejské společnosti.
„My uprchlíci Imangap nesnášíme. Lidé, kteří tam vystupují, nemají svědomí.
Můžou říkat pravdu, tak proč lžou?“
„V Imangapu je sděleno pouze 20% pravdy, ostatních 80 % je lež.“
„Co 20 procent? Bez jednoho procenta je vše ostatní lež.“
„Říkají to jenom proto, že jim to přikázal scénárista. Snad to neříkají, protože
chtějí?“
„Nedělají to pro to, že jim to scénárista nařídil. Když jim řekne, snězte X, sní ho?
Dělají to proto, že nemají svědomí. Dělají to jen pro peníze.“
„Já bych za zrušení Imangapu podepsal petici. Kolik je tak třeba podpisů, aby
program zrušili?“
I přes to, že je známa přibližná situace, která panuje v KLDR, kdy trpí ekonomika a
obyvatelé hladoví, divákům jsou zprostředkovávány srdcervoucí příběhy uprchlíků, o
kterých ostatní uprchlíci tvrdí, že nejsou pravdivé, a tím, že lžou se Severokorejcům, kteří
nemají možnost opustit KLDR, jen vysmívají.
„Jednou nějaký severokorejský uprchlík vyprávěl o tom, jak si celá rodina čistila
zuby jedním kartáčkem, jelikož zubní kartáčky nebyly nikde dostupné, my uprchlíci, co
jsme tuto historku slyšeli, hned jsme věděli, že je to lež. V Severní Koreji je nedostatek
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mnoha věcí, ale mezi nejdostupnější produkty patří kartáčky na zuby a pasty. Všichni si
čistili zuby jedním kartáčkem? Co je to za kecy?“
„Severní Korea je místem, kde jsem se narodil a kde žijí mí rodiče a bratr, proto,
když slyším uprchlíky z Imangapu mluvit o Severokorejcích jako o příšerách a ne o lidech,
přímo zuřím.“92

6 Analýza jihokorejských blogů a komentářů vztahující se
k pořadu "Idže mannarŏ kamnida"
V této části práce se zabývám analýzou příspěvků z jihokorejských blogů, které
hovoří o tématech týkajících se programu Idže mannarŏ kamnida. Většina blogových
příspěvků, které se mi podařilo na internetových portálech najít, se zabývala spíše popisem
jednotlivých epizod, což pro mnou zvolené téma práce nebylo vyhovující. Z množství
příspěvků na blozích jsem vyselektovala právě ty, které přímo komentují pořad,
osazenstvo, anebo produkci, popřípadě vliv programu na jihokorejskou společnost. Zdroje
jsem opět hledala pomocí vyhledávacích webových portálů Naver a Daum. Jelikož těchto
příspěvků nebylo mnoho a nebylo by možno z této analýzy provést závěry, rozhodla jsem
se, že příspěvky z blogů doplním komentáři o pořadu. Tyto komentáře jsem čerpala hlavně
z oficiálních stránek kanálu A93, a také jsem sem zařadila komentáře z internetového
portálu youtube. Na tomto portálu jsou k dispozici celé jednotlivé díly pořadu, tudíž jsem
čerpala komentáře z jednotlivých videí.
Stejně jako u předchozí kapitoly, co se týká množství, jsem vybrala celkem
sedmdesát příspěvků a komentářů. Dále jsem postupovala stejně a pomocí programu
AntConc jsem provedla textovou analýzu, kdy jsem ponechala stejná klíčová slova jako u
analýzy textů. Dále jsem porovnala výsledky z analýzy blogů a komentářů s výsledky
analýzy článků. Dále jsem pokračovala s textovou analýzou, kdy jsem jednotlivé příspěvky
a komentáře roztřídila na jednotlivá témata a uvedla u nich příklady.
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6.1

Klíčová slova
Klíčová slova jsem ponechala stejná jako u analýzy článků z toho důvodu, abych

mohla zjistit, zda se výrazy budou opakovat i u analýzy příspěvků z blogů a komentářů.
Z deseti vybraných klíčových slov se v této analýze opakovalo celkem sedm
výrazů.
Lexém 없다, „ŏpda“ ne (není, nebýt) se v této analýze vyskytl celkem dvacet
devětkrát ve třinácti různých variacích a celkem ve dvaceti příspěvcích a komentářích ze
sedmdesáti. Níže uvádím příklady:
„Ještě jsem nikdy neslyšela o takovém odposlouchávacím zařízení, pokud je toto
možné, budou na světě jediní, co tento přístroj mají a vydělají spoustu peněz.“94
„Nemyslím si, že je možné opomenout životní zkušenosti uprchlíků a jak těžké pro
ně muselo být překonat hranice do Jižní Koreje.“95
„Kolik může být špionů v KR? I když to chci vědět, nemůžu, je to opravdu
prudérní.“ 96
Výraz 아프다, „apchŭda“ bolet, se vyskytl sedmkrát, v sedmi variacích a v sedmi
příspěvcích a komentářích ze sedmdesáti v těchto příkladech:
„Jak moc je musí bolet u srdce, že tam nechali vzpomínky z mládí, kdy si hráli
s kamarády, své kamarády z nynějška, a všechny vzpomínky?“97
„Takový člověk, který dělá, že nic neví o bolesti, kterou severokorejští uprchlíci
prožívají, ať vypne televizi.“98
„Bolí mě u srdce, že takový člověk je v Imangapu spolu s uprchlíky.“99

Lexém 힘들다 „himdŭlda“ namáhavý, těžký, se vyskytl v osmkrát v sedmi
variacích, celkem sedmi příspěvcích, v následujících příkladech:
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„Bylo by určitě těžké získat informace o celé zemi, ale uprchlíci dělají, že vědí
všechno o všem.“100
„Na prvním místě, Severní Korea je úplné jiná země s jinou ideologií a systémem
než ostatní země světa, v takové zemi je těžké najít lidskost.“101
„Je to tak těžké? Není prostě možné, aby se oprostili od Severní Koreje a zapomněli
na ni a žili jako Jihokorejci, poslouchali hip hop, trap, rock a vážnou hudbu, koupili si
něco dobrého k jídlu, viděli, co vidět chtějí a žili, jak chtějí?“102
Lexém 거짓 „kŏdžit“ lež se tentokrát vyskytoval pouze dvakrát ve dvou variantách
a pouze ve dvou příspěvcích:
„Opravdu nemůžu věřit programům o uprchlících, všechno slyším jako lež.“103
„Program, kde jsou uprchlíci Idže mannaro kamnida vždycky, když ten program
začne, když se dívám s rodinou na televizi, tak hned přepínám kanál. Zase jste přišli
lhát?“104

Lexém 좋다 „čohda“ dobrý, atd. se v příspěvcích vyskytnul celkem devatenáctkrát
v pěti variantách. Lexém byl přítomen v patnácti příspěvcích v následujících příkladech:
„Je to hezké, jsem ohromen, Imangap do toho!“105
„Opravdu dobrý program. Užila jsem si jeho sledování, děkuji.“106
„Budu se těšit na další dobré příběhy vždy, když zapnu televizi.“107
„Nemůžeme si myslet, že po sjednocení bude všechno jen dobré.“108

Lexém 미녀 „minjŏ“ kráska se vyskytl pouze dvakrát ve dvou variantách a pouze
ve dvou příspěvcích:

100

https://www.youtube.com/watch?v=kieq4LaTkFA
https://blog.naver.com/ismile111/50176850115
102
http://www.ichannela.com/program/template/program_articleList.do?boardId=10184&boardIdx=
53851&cmntIdx=&replyIdx=&cateCode=0500&subCateCode=050006&type=00&menuIndex=4&seqIndex
=0&pageGubun=detail&searchText=&searchGubun=title&nowPage=703&perPageCnt=10&cmntType=001
&board_type=read&mng_id_check=N&pgm_id=WPG2110157D
103
https://www.youtube.com/watch?v=fH5Mrx-zK0w
104
https://www.youtube.com/watch?v=fH5Mrx-zK0w
105
https://www.youtube.com/watch?v=fH5Mrx-zK0w
106
https://www.youtube.com/watch?v=kieq4LaTkFA
107
https://www.youtube.com/watch?v=kieq4LaTkFA
108
https://www.youtube.com/watch?v=fH5Mrx-zK0w
101

31

Jméno Příjmení, Název diplomové práce

„Dívám se po dlouhé době, proč vypadají tak hrozně? Už vybírají uprchlíky bez
nějakých standardů? Ze začátku tam byly fakt krásky.“ 109
„Když severokorejské krásky hovořili o této písni, vzpomněla jsem si na své rodné
město a začala jsem brečet.“110
Tento lexém 최고 „čchŏgo“ nejlepší, měl v příspěvcích zastoupení nejmenší.
Vyskytl se pouze jednou, v jednom příspěvku:
„Gestikulování a vystupovaní mají opravdu nejlepší, nejsou to děti, ale trochu mě
to děsí.“111
I když výrazy nebyly v tak hojném zastoupení jako v předchozí kapitole, kde jsem
prováděla analýzu textů článků, i v analýze příspěvků z blogů a komentářů se řadily mezi
nejvíce vyskytující se expresivní výrazy. Ani tato analýza nebyla dostatečná k tomu, aby
bylo možné si udělat určitý obraz o tom, jaký má program na diváky vliv. Dále jsem
provedla hlubší textovou analýzu, kde jsem uvedla více příkladů komentářů a příspěvků.

6.2

Pozitivní kritika programu
V této kapitole se budu zabývat tím, jak Jihokorejci skrze příspěvky na blozích a v

komentářích na internetových portálech pozitivně hodnotí pořad Imangap. Hodnocení
pořadu shrnu a následovně uvedu příklady těchto komentářů a příspěvků.
Hlavním bodem, který diváci hodnotí, je originalita a zajímavost příběhů
sdílených severokorejskými uprchlíky. Diváci jsou mile překvapeni tím, že se
severokorejští uprchlíci nebojí vystoupit v televizním programu a sdílet své životní
příběhy. Mnozí diváci žijí v domnění, že by se Severokorejci na obrazovkách neměli
ukazovat, aby se nedostali do potíží se severokorejskou vládou. Účinkování uprchlíků dělá
na část diváků velký dojem. Diváci také vyzdvihují fakt, že se uprchlíci nestydí za to,
odkud přišli, a i přes veškeré útrapy, které zažili, jsou hrdi na svou vlast.
Dále pozitivně hodnotí fakt, že v Imangabu mohou poznávat nové
uprchlíky, kteří na území Jižní Koreje nestrávili mnoho času. S příchodem nových
uprchlíků přibývá i nových zajímavých témat, o kterých je možnost se bavit během
109

https://www.youtube.com/watch?v=fH5Mrx-zK0w
https://www.youtube.com/watch?v=fH5Mrx-zK0w
111
https://www.youtube.com/watch?v=fH5Mrx-zK0w
110

32

Jméno Příjmení, Název diplomové práce

vysílání. Diváci oceňují historky nových uprchlíků a příběhy o jejich pracovních
zkušenostech v KLDR.
Fanoušci pořadu podporují cíle, které si pořad při svém prvním vysílání
stanovil (viz strana ....) a správným propagováním Severokorejců a severokorejských
uprchlíků mění názory na Severní Koreu, které jsou po dlouhé roky zaryty v jihokorejské
společnosti a myslí si, že je to správný krok k budoucímu sjednocení zemí.
Mnozí diváci dávají najevo, že se těší na nové díly a příběhy, skrze
komentáře gratulují Imangapu k úspěchu a jeho dlouholetému vysílání. V neposlední řadě
pozitivně hodnotí i produkční tým, který se o pořad zasloužil.
Níže uvádím některé z komentářů a úryvky z blogových příspěvků, které pozitivně
hodnotí tento pořad.
„Tohle je pořádný program. Ukazuje každodenní život Severokorejců. Je
důležité ukázat tento každodenní život, aby bylo možné sjednocení.“112
„Opravdu dobrý pořad. Užil jsem si jeho sledování. Děkuji.“113
„Opravdu po dlouhé době jsem viděl takový krásný pořad. Prosím vás
pokračujte ve vysílání tak dobrého pořadu.“114
„Gratuluji Imangapu k tří sté epizodě. I přes to, že je život imigrantů
náročný, sleduji pořad každý týden bez přerušení. Cítím s nimi a se stejnými pocity s nimi i
brečím při sledování. Imangape, miluji tě.“115
„Užil/a jsem si vysílání. Jsem si jistá, že do programu vkládáte mnoho úsilí.
Všem vám posílám velký dík a prosím pokračujte v dobré práci. Velmi se podílíte na
propagaci Severní Koreje v celém národě.“116
„Ještě před pár lety jsem o Severní Koreji nic nevěděla a myslela jsem si,
proč bychom se měli sjednotit, my přece Severní Koreu nesnášíme. Díky Imangapu, jsem se
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ale změnila v člověka, který si přeje, aby se Severokorejci stali svobodným národem co
nejdříve.“117
„Myslím si, že je skvělé, že každý týden můžeme vidět nové lidi s různým
zaměstnáním.“118
Poslední příspěvek je od severokorejské uprchlice, která se v Číně stala
fanouškem pořadu a po příchodu do Korejské republiky se chtěla stát jednou ze
severokorejských krásek.
„Závidím všem uprchlíkům, kteří s hrdostí vystupují v tomto pořadu a
proklamují o sobě, že jsou to hrdí severokorejští uprchlíci a že jsou dobře asimilovaní a
tvrdě pracují v Jižní Koreji.“119
„Je to opravdu dobrý pořad. Musím pořád brečet. Nam Hui-suk je opravdu
skvělý uvaděč.“120
6.3

Negativní kritika programu
Stejně tak jako jsou diváci, kteří pořad podporují a věří, že jim pomáhá lepšímu

porozumění uprchlíků, jsou i takoví, kteří zastávají názor, že to, co vidíme na obrazovkách,
je lež. Mnozí diváci považují Imangap za nezajímavý a nudný. Sice přiznávají, že ze
začátku byl program zajímavý, ale postupem času jeho kouzlo vyprchalo. Objevuje se
kritika osazenstva, kdy si diváci myslí, že některé uprchlice a uprchlíci se na obrazovkách
objevují moc často a již nemají do vysílání čím přispět. V tomto případě diváci věří v to, že
se uprchlíci na televizních obrazovkách objevují jen kvůli výdělku a popularitě (chtějí se
stát celebritami). Mnozí diváci tvrdí, že program byl poražen konkurenčním programem
Moranbong121. Zmiňují se také o tom, že pokud chce kanál A Imangap zachránit, musí
změnit úplně vše, co se ho týká: od produkčního týmu, po uprchlíky, dokonce i uvaděče.
Další negativní kritice, které pořad čelí, je kritika nevěrohodnosti pořadu. Diváci
věří v to, že ne vše, co je v pořadu proneseno, je stoprocentní pravda. Tito diváci
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44853&cmntIdx=&replyIdx=&cateCode=0500&subCateCode=050006&type=00&menuIndex=4&seqIndex
=0&pageGubun=detail&searchText=&searchGubun=title&nowPage=802&perPageCnt=10&cmntType=001
&board_type=read&mng_id_check=N&pgm_id=WPG2110157D
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https://www.youtube.com/watch?v=1SHjLlViUwo
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https://www.youtube.com/watch?v=c8LbIhd-gKI
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nekritizují pouze pořad, ale i jeho příznivce, o kterých tvrdí, že fanoušci pořadu věří
všemu, co uprchlíci říkají. Takovýmto divákům vzkazují, aby slepě nevěřili všemu, co
slyší, a aby si informace dohledávali a ověřovali.
Negativní kritika, které musí nadále uprchlíci čelit, je směřována přímo na ně.
Divákům se nelíbí postoj, kterým se staví vůči Severní Koreji. Tvrdí o uprchlících, že jsou
KLDR posedlí. Věří v to, že pokud se chtějí začlenit do jihokorejské společnosti, musí
zapomenout na to, odkud pochází a snažit se žít spokojený život tam, kde se momentálně
nachází. Jiní věří v to, že jsou v osazenstvu špióni vysláni severokorejskou vládou.
Někteří diváci prosazují názor, že je zbytečné o Severní Koreu a Severokorejce
jevit zájem. Dále se objevují také názory proti sjednocení zemí, také kritizují propagandu a
vojenské uniformy, ve kterých se uprchlíci občas ukáží.
Většina odpůrců také dodává, že Imangap ztratil svůj cíl a měl by být zrušen.
„Korejské zábavní pořady (Imangap) jsou nezajímavé a nudné, diváci se o ně
nezajímají a účastníci si povídají jen sami se sebou.“122
„Opravdu nevěřím tomu programu s uprchlíky. Je to jenom hodně lží.“123
„Po dlouhé době jsem se díval na Imangap. Samozřejmě, že součástí pořadu jsou i
reklamy, ale jsou moc dlouhé. Asi si tím chce program vydělat peníze. A osazenstvo
uprchlíků, které je tam už posledních pět let, je tam už příliš dlouho. Je směšné se dívat na
lidi, kteří tam sedí jen proto, aby si vydělali peníze, anebo se stali celebritami
v jihokorejské společnosti jen kvůli své publicitě.“
„Je jasné, že je Imangap poražen svým rivalem TV Choson.“
„Je jasné, že produkce Imangapu tímto zanechává zprávu o tom, že je nutné udělat
velké změny. Budou muset změnit úplně všechno, vyměnit staré uprchlíky za nové.“124
„Myslíte si, že nějaká korporace zaplatí za sjednocení zemí, není to tak, že nějaká
korporace zaplatí za sjednocení a vyrovná tak velký rozdíl v ekonomikách zemí.“
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http://www.ichannela.com/program/template/program_articleList.do?boardId=10184&boardIdx=
81159&cmntIdx=&replyIdx=&cateCode=0500&subCateCode=050006&type=00&menuIndex=4&seqIndex
=0&pageGubun=detail&searchText=&searchGubun=title&nowPage=5&perPageCnt=10&cmntType=001&b
oard_type=read&mng_id_check=N&pgm_id=WPG2110157D
123
http://www.ichannela.com/program/template/program_articleList.do?boardId=10184&boardIdx=
80320&cmntIdx=&replyIdx=&cateCode=0500&subCateCode=050006&type=00&menuIndex=4&seqIndex
=0&pageGubun=detail&searchText=&searchGubun=title&nowPage=25&perPageCnt=10&cmntType=001&
board_type=read&mng_id_check=N&pgm_id=WPG2110157D
124
http://www.ichannela.com/program/template/program_articleList.do?boardId=10184&boardIdx=
81108&cmntIdx=&replyIdx=&cateCode=0500&subCateCode=050006&type=00&menuIndex=4&seqIndex
=0&pageGubun=detail&searchText=&searchGubun=title&nowPage=6&perPageCnt=10&cmntType=001&b
oard_type=read&mng_id_check=N&pgm_id=WPG2110157D
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„Zapomeňte na všechny věci, které jste za sebou zanechali v Severní Koreji a
poslouchejte hiphop jako Jihokorejci.“
„Nezáleží na tom, jak dlouho jsou od domova, jakoby byli něčím posedlí, Nemám
pravdu?“ 125
„Když se na obrazovkách objeví Imangap, který pojednává o uprchlících, celé
rodina změní kanál. Zas jste přišli lhát?“
„Už je to dlouho, co Imangap ztratil svůj originální cíl a stal se z něj ufňukaný
pořad.“126
„Je také pravda, že se stále oddaluje sjednocení a Imangap změnil svůj směr, jen
aby zaujal diváky. Myslím si, že je na čase přestat.“127
„Přemýšlím, zda si je produkční tým vědom, co je Choi Dže-jang za člověka. Tento
člověk se společně s No Gil-namem pro-severokorejský a jsou známí tím, že jsou věrní
svému vůdci. Láme mi srdce, že takový člověk se objevuje na obrazovkách vedle
severokorejských uprchlíků.“128
„Díval jsem se zase po dlouhé době, co se to stalo s uprchlíky? Teď už je vybírají
bez standardů? Na začátku tam byly aspoň krásky.“129
„Proč ve vysílání nosí severokorejské vojenské uniformy? Tohle nedělejte.“130
„Nadávám, proč z dílu 262 dělají severokorejskou propagandu.“131
„Kvůli Severní Koreji už jsou všichni naštvaní, proč z uprchlíků, kteří můžou být
tajní agenti, děláte přitažlivé lidi? Za takový program se styďte.“132
6.4

Podpora severokorejských uprchlíků
V tomto segmentu se věnuji názorům publika vůči severokorejským uprchlíkům.

Imangap si za svá dlouhá léta vysílání našel mnoho příznivců a fanoušků, existují i takoví,
kteří se uprchlíkům snaží pomáhat osobně.
„Když jsem se začal zajímat o Severní Koreu, začal jsem se dívat na pořad Idže
mannareo kamnida každý týden a dostal jsem tímto možnost naučit se mnoho o
severokorejské společnosti.
125

https://www.youtube.com/watch?v=fH5Mrx-zK0w
https://www.youtube.com/watch?v=fH5Mrx-zK0w
127
https://www.youtube.com/watch?v=fH5Mrx-zK0w
128
https://www.youtube.com/watch?v=kieq4LaTkFA
129
https://www.youtube.com/watch?v=kieq4LaTkFA
130
https://www.youtube.com/watch?v=msdo1Di1Kas
131
https://www.youtube.com/watch?v=msdo1Di1Kas
132
https://www.youtube.com/watch?v=VkpcwUJHCBE
126
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„Asi po čtyřech letech sledování jsem se díval na nejnovější díl, kde Pak Hjon-suk a
jeho rodina opustili Hanawon a začali se přizpůsobovat životu v Jižní Koreji. Vím, že to
není hodně, ale byl bych rád, kdybych dostal možnost nějak pomoct panu Pakovi a jeho
rodině.“133
Co také hodně fanoušků pořadu oceňuje, jsou emoce, kterými si osazenstvo získává
publikum. Mnozí diváci oceňují, že se uprchlíci nebojí bavit o svém životě, i když je to
přivede k slzám a diváci se můžou vcítit do jejich situace a pobrečet si s nimi.
Pozitivní kritikou je také fakt, že uprchlíci o svých příbězích hovoří sami a hovoří
přímo k divákům, a i přes všechno, co si museli během svého života vytrpět, mají stále
úsměv na rtech.
Diváci také vyjadřují názory, kdy jsou rádi, že uprchlíci měli šanci utéct ze země a
začít nový lepší život na jihu. Uprchlíky podporují v začlenění se do společnosti a nově
příchozí uprchlíky vítají s otevřenou náručí. V neposlední řadě také uprchlíky povzbuzují a
přejí jim štěstí do budoucnosti.
V mnohých případech se komentáře vztahují k jednotlivým severokorejským
uprchlíkům, kteří se na obrazovkách objevují.
„Mezi ženami a muži, kteří se objevují v programu, je Čong Ju-na nejkrásnější.
Dobře reaguje, ale také často ukazuje své pocity, takže často pláče během toho, co
poslouchá historky nově příchozích uprchlíků. Bylo mnoho momentů, kdy jsem byla dojata
její nevinností.“
„Každopádně, Čong Ju-na je soběstačná žena, která má krásný přízvuk ze svého
města. Doufám, že se nebudeš nutit do toho svůj přízvuk změnit na soulský.“134
„Každou neděli se na Imangap těším. I dnes jsem brečela, kvůli bolesti, kterou jsem
cítila. Hjon-suova sestro, vítej v Koreji, a doufám, že celá tvá rodina může být šťastné
v této svobodné zemi.“135
„Je to dobré, jsem dojat, Imangap do toho! Doufám, že vaši rodiče, bratři a sestry
jsou na Severu v pořádku.“136
133

http://www.ichannela.com/program/template/program_articleList.do?boardId=10184&boardIdx=
53858&cmntIdx=&replyIdx=&cateCode=0500&subCateCode=050006&type=00&menuIndex=4&seqIndex
=0&pageGubun=detail&searchText=&searchGubun=title&nowPage=703&perPageCnt=10&cmntType=001
&board_type=read&mng_id_check=N&pgm_id=WPG2110157D
134
http://www.ichannela.com/program/template/program_articleList.do?boardId=10184&boardIdx=
53968&cmntIdx=&replyIdx=&cateCode=0500&subCateCode=050006&type=00&menuIndex=4&seqIndex
=0&pageGubun=detail&searchText=&searchGubun=title&nowPage=700&perPageCnt=10&cmntType=001
&board_type=read&mng_id_check=N&pgm_id=WPG2110157D
135
https://www.youtube.com/watch?v=kieq4LaTkFA
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„Samozřejmě první byla Ju Hjong-džu a další bude Čong Ju-na. Bez nich tento
pořad není zajímavý. Ju Hjong-džu, všechno děláš dobře, přeju ti dobrý den.“137
„Kim Bom-hui krásně zpívá! Doufám, že v Koreji ukážeš tento talent.“138
„Vítám vás nově příchozí dámy. Vypadá to, že všechny tři máte vědomosti o
severokorejské politice.“139
„Sestry Ok-hui jsou všechny tak krásné a roztomilé. Přeji vám šťastný život
v Koreji. A určitě můžete přivést i své příbuzné z Číny. Doufám, že budete všichni žít
spolu.“140
„Drahá Hjon-sok, konečně ses setkala se svým synem. Přeji ti vše nejlepší v roce
2018, kdy se setkáš po dlouhé době se svou rodinou. Doufám, že se můžeš setkat se svým
synem i matkou díky tomuto pořadu.
Prosím, buď zdravá a šťastná.
Pro všechny uprchlíky, kteří se přestěhovali do Jižní Koreje. Buďte jako jeden a
žijte pilně.“141
„Vím, že si s sebou neseš hodně vzpomínek, na které chceš zapomenout a aplauduji
ti za to, že můžeš mluvit s úsměvem na rtech. Jak těžké to musí být? Přeji ti spokojený život
v Jižní Koreji. Doufám, že můžeš vést lepší život tady. Mysli o sobě jako o hodnotném
člověku a opatruj se. Je jedno kdo jsi, žij sebevědomě a uspěj.“142
„Mimochodem, proč se už Han Song-i neobjevuje na obrazovkách poslední dny? Je
mi líto, že v pořadu nebyla už tak dlouho, byla zábavná. Můžete mi říct, proč už není
v osazenstvu? Brečím.“143
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https://www.youtube.com/watch?v=fH5Mrx-zK0w
https://www.youtube.com/watch?v=kieq4LaTkFA
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https://www.youtube.com/watch?v=msdo1Di1Kas
139
http://www.ichannela.com/program/template/program_articleList.do?boardId=10184&boardIdx=
53939&cmntIdx=&replyIdx=&cateCode=0500&subCateCode=050006&type=00&menuIndex=4&seqIndex
=0&pageGubun=detail&searchText=&searchGubun=title&nowPage=700&perPageCnt=10&cmntType=001
&board_type=read&mng_id_check=N&pgm_id=WPG2110157D
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http://www.ichannela.com/program/template/program_articleList.do?boardId=10184&boardIdx=
53851&cmntIdx=&replyIdx=&cateCode=0500&subCateCode=050006&type=00&menuIndex=4&seqIndex
=0&pageGubun=detail&searchText=&searchGubun=title&nowPage=703&perPageCnt=10&cmntType=001
&board_type=read&mng_id_check=N&pgm_id=WPG2110157D
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https://www.youtube.com/watch?v=kieq4LaTkFA
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https://www.youtube.com/watch?v=kieq4LaTkFA
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6.5

Negativní kritika severokorejských uprchlíků
Je samozřejmé, že pokud je někdo kritizován pozitivně, bude kritizován i negativně.

Severokorejští uprchlíci, kteří se v programu objevují, zažívají to stejné. Výše jsem se již
zmínila o tom, že si diváci myslí, že lžou, nejsou věrohodní a v pořadu jsou jen proto,
protože nevědí, jakým jiným způsobem si mohou vydělat peníze.
Ale týká se jich i jiná kritika, mnoho diváků znepokojuje jejich vystupování na
obrazovkách, kdy uprchlíci vypadají nepřirozeně, nedokážou správně komunikovat
s okolím a vypadají, že něco skrývají a nejsou srdeční vůči publiku.
Dále publikum negativně komentuje fakt, že uprchlíci se nesnaží o adaptování se do
jihokorejské společnosti a v myšlenkách stále žijí na severu. Toto chování komentují tím,
že jim radí, ať se vrátí zpátky domů, když jsou v Korejské republice tak nespokojení.
Další kritika, které čelí, se týká jejich využívání jihokorejského sociálního zázemí,
které využívají nad rámec možností (viz strana ...). Jihokorejce trápí myšlenky, kdy platí
daně a tyto daně jsou vypláceny severokorejským uprchlíkům na živobytí.
V následujících příkladech uvádím komentáře a příspěvky, které se této kritiky
týkají.
„I Ga-jon se moc snaží o to, aby byla stále obsazovaná v Imangapu, i přes to, že
vše, co dělá, je hrozně divné. Její chování nevypadá přirozeně a je divné ji v pořadu
sledovat.“144
„Muž jako je pan Hong, je hrozně směšný. Chce, aby Jihokorejci zase investovali
peníze do Kesongu. Přál bych si, aby se vrátil zpátky na Sever.“145
„Posaďte Han Song-i někde stranou, když ji vidím, necítím se vůbec dobře.“146
„Prosím, zabraňte Han Song-i účinkování v pořadu. Snaží se cpát moc
dopředu.“147
„Jak moc můžeme věřit uprchlíkům z Imangapu? Vypadá to, že se nás jen snaží
využívat. Vypadá to, že I Era, už dostala vše, co potřebovala, a teď se to skrze program
jenom snaží vrátit.“148
„Vyměníte tři stálé uprchlíky a jenom Han Song-i necháte? Je to nudné a
otravné.“149
144

https://www.youtube.com/watch?v=msdo1Di1Kas
https://www.youtube.com/watch?v=msdo1Di1Kas
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https://www.youtube.com/watch?v=VkpcwUJHCBE
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6.6

Pocity publika
Jihokorejští diváci nekomentují pořad jen pozitivně nebo negativně, ale i neutrálně.

V této části kapitoly se zabývám právě takovými komentáři a příspěvky. Tyto příspěvky
nekomentují jen pořad a osazenstvo pořadu, ale také různé situace, ve kterých se obyvatelé
Korejské republiky a KLDR nachází, nebo se nacházet budou.
Hodně komentářů se týká otázky sjednocení obou zemí. Diváci zastávají názor, že
by sjednocení mělo být iniciováno vládou Korejské republiky, jež by měla využít
informací, které jí mohou poskytnout právě severokorejští uprchlíci. Myslí si, že pokud
jihokorejská vláda dobře využije informace, které jí tito uprchlíci mohou poskytnout,
Korea může být sjednocena. Pokud se tak stane, už nebude za potřebí programu Idže
mannaro kamnida, ale může být vytvořen nový program, který bude pojednávat o sloučení
těchto dvou národů a jejich spolupráce, kdy by se na obrazovkách nemuseli objevovat
pouze Severokorejci, ale Jihokorejci by také měli co sdílet s publikem.
Dále se objevují komentáře týkající se nových informací o KLDR, které nejsou
nikde jinde dostupné (např. téma vysokých škol). Publikum také komentuje možnost
uprchlíků se ve vysílání vyjadřovat k určitým otázkám.
Komentáře se týkají také severokorejské ideologie, propagandy a dětí.
Níže uvádím příklady takovýchto komentářů.
„Kde jinde mohu slyšet příběhy o severokorejských vysokých školách? Je tady
hodně podobností mezi KLDR a Korejskou republikou, ale také hodně odlišností.“
„Kvůli množství lidí, kteří se v programu objevují, mohu slyšet množství různých
historek, ale i když jsou rozdílné, jsou pořád stejné. Doufám v to, že uslyším mnoho
skrytých příběhů o Severní Koreji.“150
„Severokorejci mohou být zastrašováni. Je to velký rozdíl, když se objevují na
obrazovkách sami a když jsou v televizi s Jihokoreci. Mohou mít nějaké osobní problémy,
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http://www.ichannela.com/program/template/program_articleList.do?boardId=10184&boardIdx=
53851&cmntIdx=&replyIdx=&cateCode=0500&subCateCode=050006&type=00&menuIndex=4&seqIndex
=0&pageGubun=detail&searchText=&searchGubun=title&nowPage=703&perPageCnt=10&cmntType=001
&board_type=read&mng_id_check=N&pgm_id=WPG2110157D
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http://www.ichannela.com/program/template/program_articleList.do?boardId=10184&boardIdx=
53858&cmntIdx=&replyIdx=&cateCode=0500&subCateCode=050006&type=00&menuIndex=4&seqIndex
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&board_type=read&mng_id_check=N&pgm_id=WPG2110157D
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ale jsou tady i případy, kdy severokorejské rodiny přichází, aby mohli unést své příbuzné,
kteří utekli. Asi proto nově příchozí uprchlíci odmítají účast na pořadu.“151
„Ti, kteří utekli ze Severní Koreje i se svými rodinami budou šťastní, ale musíme si
pamatovat bolest těch, kteří tam své rodiny nechali.“152
„Vždycky jsem říkal, že tento program nemá smysl. Je na čase zbít všechny
nepotřebné loutky a dosáhnout snu korejského sjednocení. Musíte skrýt, co si myslíte.
Korejská republika je suverénní stát! Nikdy bychom neměli věřit Číně, která je stále
komunistickou zemí!“153
„Setkání rozdělených rodin je tak smutné, nemůžu se na to dívat beze slz.“154
„Očekávám, že program Imangap brzo skončí a nahradí ho nějaký jiný, protože
když se brzo sjednotíme, znamenalo by to, že i program skončí a doufám, že potom udělají
program o sjednocené Koreji.“155
„Sledování jsem si užila, ale Kesong znovu otevřít nesmíte.“156
„Sjednocení musí být ale iniciováno Korejskou republikou. Mam strach o svého
strejdu, je na Severu.“157
„Munova vláda je fakt divná. Samozřejmě úroveň Ameriky je mnohem vyšší než
naše. S pomocí uprchlíků, kteří dobře znají Severní Koreu musíme spojit síly a sjednotit se.
Mun jen dělá, že všemu rozumí. Sice tady žijí uprchlíci ze Severní Koreje, ale ty myslíš na
něco jiného, ale pokud opravdu stojíš o sjednocení, tak naslouchej jejich hlasu a udělej
tak.“158
„Nam Hui-sok mluví o Severní Koreji jenom hezky, jakoby byl tajný špión. Nam
nesmí poslouchat osobní informace o uprchlících do Severní Koreje.“159

7 Vyhodnocení výsledků
Na základě výsledků provedené analýzy textů článků ze zpravodajských portálů a
analýzy příspěvků z webových blogů a komentářů vyplývá jasnější obraz názorů
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jihokorejské společnosti a její postoj k problematice severokorejských uprchlíků v Jižní
Koreji.
Klíčová slova
V případě vybraných klíčových slov obou textových analýz byl výskyt
poměru negativních expresivních výrazů a pozitivních expresivních výrazů přibližně
stejný. Jelikož u textů ze zpravodajských článků se nepoužívá dostatek expresivních
výrazů, ale používají se spíše neutrální výrazy, nebyl tento výsledek nijak neobvyklý. U
příspěvků z blogů a komentářů se sice vyskytovalo více expresivních výrazů, jak
negativních tak pozitivních, ale nevyskytovaly se v takovém množství, aby stály za
zmínku. Na základě výskytu klíčových slov není tedy možné dělat žádné závěry.
Porovnání výsledků textové analýzy
Na základě textové analýzy byly zjištěny následující skutečnosti. Zprávy týkající se
KLDR zajímají jak jihokorejské obyvatele, tak zahraniční publikum. Tyto zprávy, většinou
negativního rázu, utvrzují jihokorejské občany v jejich přesvědčení, stereotypech a
názorech, které jsou v jihokorejské společnosti zakotveny již mnoho let, od dob korejské
války. Díky nenávisti, kterou jihokorejští občané cítí vůči KLDR, přichází problém
s integrací severokorejských uprchlíků do jihokorejské společnosti. Tato zášť, která je
pociťována vůči Severní Koreji, je pociťována i vůči jejímu lidu, přestože uprchlíci se
vzdali veškerých nároků na svou identitu a rozhodli se zemi opustit. V Korejské republice
se jim ještě nedostává takového uvítání, jaké očekávají. Korejská válka, která rozdělila
nejen národ, ale i korejské rodiny stále žije v paměti jihokorejských občanů. Diváci chápou
snahu pořadu Idže mannarŏ kamnida o jednodušší začlenění uprchlíků do jihokorejské
společnosti. Za podmínek, které momentálně panují, nelze však žádnou změnu očekávat.
Program je kladně hodnocen za mnoho přínosných pohledů. Jednou z pochval, ze
které se může těšit, je skutečnost, že je to první program svého druhu, který přivádí
dohromady severokorejské uprchlíky a nechá je sdělovat srdcervoucí příběhy. Především o
útěku, deportaci, problémech, které zažívají se začleněním do jihokorejské společnosti.
Tato skutečnost diváky Idže mannarŏ kamnida těší, příběhy v mnohých divácích
vyvolávají pocity lítosti a bezradnosti, ale na druhou stranu je tyto příběhy i provokují.
Zprostředkování živých svědectví, která nemůžeme v takovém množství nikde
jinde slyšet, než na obrazovkách, může být velkým přínosem v pochopení a soucítění se
severokorejskými uprchlíky. To však na druhou stranu přináší i mnoho nezodpovězených
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otázek a pochybností ze strany jihokorejské společnosti. Jelikož severokorejští uprchlíci
nemohou dokázat, že jejich vyprávění je založeno na pravdě setkává se program s častou
kritikou. Někteří diváci někdy až přehnaným, v některých případech neuvěřitelným
příběhům nevěří a mají mnoho pochybnosti o důvěryhodnosti přítomných uprchlíků.
Avšak Imangap se k této kritice nijak nevyjadřuje a pokračuje ve stejném schématu
vysílání již několik let.
Pořad se za několikaleté vysílání zasloužil již o mnohé pozitivní akce. Nejvíce o
zprostředkované setkání rodin. Diváci i kritici tuto zkušenost hodnotí velmi pozitivně.
Díly, ve kterých se hovoří o situaci rozdělených rodin, jsou sice srdcervoucí, ale nejsou
kritizovány.
Má se za to, že díky popularitě pořadu, se změnil postoj jihokorejské společnosti
vůči uprchlíkům, ale jejich postoj vůči KLDR zůstává stále stejný. Popularita pořadu se
také zasloužila o vznik konkurenčních pořadů s podobnou tématikou. Díky propagaci
pořadu o něj roste zájem i v zahraničí. Světová média jej hodnotí jako bezprostřední.
Takový pořad, jako je Imangap, byl na světě první.
Pokud zapomeneme na veškerou pozitivní i negativní kritiku, stále zůstává otázka,
zda může pořad pokračovat ve stejných kolejích i nadále. Sice jsou příznivci, kteří v pořad
věří, ale převažuje většinový názor, že pořad je již zastaralý a potřebuje velkou změnu, aby
se v dalších létech udržel na obrazovkách. Jedním z řešení je obměna stávajících uprchlíků,
kteří se podílejí na pořadu. V některých divácích vyvolávají totiž pocity nevěrohodnosti,
kvůli délce vystupování na obrazovce. Diváci si nejsou jisti, zda příběhy jsou stále
pravdivé nebo lživé.
Nejkritičtější postoj k pořadu zaujímají ostatní uprchlíci, kteří se v programu na
obrazovkách neobjevují.

8 Závěr
S příchodem stále většího množství severokorejských uprchlíků se stává urgentní i
otázka začleňování nově příchozích obyvatel do společnosti. Pořad Idže mannarŏ kamnida
se tomuto začlenění snaží co nejvíce napomáhat a doufá ve vřelejší přijetí uprchlíků do
jihokorejské společnosti. I přes veškerou snahu se setkává s pochybnosti ze strany
jihokorejských obyvatel, kteří program z jedné strany podporují a z druhé odsuzují. Aby
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pořad překonal veškeré překážky a šel si za svými stanovenými cíli, musí projít změnami,
které napomohou k jeho lepšímu přijetí.
Problematika integrace běženců je v současném světě velmi aktuální. Potýká se s ní
nejen Korejská republika, ale i ostatní země vyspělého světa. Důvodů migrace obyvatel je
mnoho. Převažují však ekonomické a politické. V případě Severokorejců jsou většinovým
motivem politické poměry v KLDR.
Problém integrace není v žádném případě jednoduchý. U některých běženců se
projevují dočasné a někdy i trvalé poruchy adaptace na novou společnost. Migrace a
emigrace jsou stresující jevy nejen pro běžence, ale pro celou společnost. Migranti jsou
lidé zranitelní a tuto skutečnost by měli vzít v potaz i tvůrci mnou zkoumaného pořadu.
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10 Seznam zkratek:
KLDR –Korejská lidově demokratická republika
KR – Korejská republika
Imangap – zkratká názvu pořadu
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Příloha 1.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur bibendum
pharetra metus, blandit pretium dolor laoreet ac. Nulla tincidunt mattis ipsum, viverra
imperdiet nibh tristique nec. Nunc id nisi felis, pulvinar consequat lacus. Duis blandit
molestie massa, vitae porttitor tortor commodo in. Vivamus sed tortor justo. Morbi ligula
neque, rutrum nec dignissim ac, sodales vel erat. Aenean et urna nec enim ultrices
hendrerit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos
himenaeos. Praesent lorem felis, varius a hendrerit bibendum, dictum et diam. Nullam
ornare, mi et semper malesuada, erat nisl iaculis augue, at accumsan augue quam at odio.
Etiam eget mauris sit amet neque viverra pellentesque. Nullam vitae magna eu nisi
scelerisque pulvinar a vitae purus.
Ut et scelerisque dui. Aenean et gravida nisl. Donec tincidunt, diam vel sollicitudin
semper, metus odio fringilla enim, eget placerat tortor elit vitae lorem. Aliquam hendrerit
odio nec nunc tempus at sodales sem adipiscing. Ut tristique justo eu mauris viverra ac
fringilla orci pretium. Nunc turpis velit, fringilla id congue non, interdum vel augue.
Praesent augue orci, rutrum id mollis imperdiet, interdum quis dui. Donec venenatis ornare
adipiscing. Fusce sit amet mi nec dolor luctus vulputate. Suspendisse potenti. Phasellus
rutrum auctor nisi, non lobortis elit varius at. Quisque facilisis suscipit augue, et placerat
nibh lobortis nec. Proin odio eros, fringilla et facilisis sed, tincidunt vitae turpis. Morbi
porttitor hendrerit sapien nec porttitor. Aenean nec interdum sem.
Etiam ac est ut diam cursus elementum et ac ligula. Sed sed justo a enim pretium
dictum. Sed a lacus ipsum, tristique malesuada leo. Suspendisse quis tellus ac massa
ultricies commodo vel eget lectus. Integer a quam justo. Vestibulum quis euismod leo. Sed
eleifend congue erat, vel malesuada ligula suscipit sit amet. Ut lacinia sapien ut dui
molestie a rutrum orci venenatis. Pellentesque hendrerit urna a turpis adipiscing et gravida
orci mollis. Cras enim augue, suscipit et fringilla sed, tincidunt nec felis. Nullam luctus
euismod tellus tempor pretium. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus.
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Příloha 2.
Morbi at vehicula elit. Nulla ut massa sem. Nulla facilisi. Integer venenatis nibh et
arcu mattis in convallis sem venenatis. Nullam accumsan augue risus. Duis pulvinar
faucibus dolor, ac tincidunt justo pretium nec. Duis ullamcorper tellus in leo pharetra
convallis. Aliquam a suscipit neque.
Morbi non augue purus. In in sem lacus. Ut elit ipsum, vestibulum eget cursus non,
varius at purus. Proin vitae tortor quis massa molestie commodo non non arcu. Nulla varius
mi quis est tincidunt molestie consectetur at nisl. Cras iaculis, est sed fermentum viverra,
quam nisi varius arcu, ut dictum libero nisl eget nibh. Curabitur eu lorem lorem. Sed
congue iaculis felis non rutrum. Praesent sed purus libero. Quisque adipiscing congue
laoreet. Ut ut sem lacus, in ullamcorper sapien. Sed magna velit, malesuada et fringilla sed,
auctor in magna. Phasellus id lectus lorem. Duis sed dui sit amet orci eleifend convallis.
Cras eget neque eu purus fringilla dignissim vitae ut lectus. Duis fermentum vehicula
sapien ac vestibulum. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada
fames ac turpis egestas. Nullam viverra fringilla faucibus. Vivamus volutpat lobortis est
vel lacinia.
Pellentesque dignissim lectus ut mauris semper elementum vel vitae metus. Nullam
vel metus vel erat ultricies luctus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Quisque sit amet magna sed felis posuere malesuada ut
quis urna. Nunc aliquet, nunc ut consequat congue, nisi velit dignissim est, non sagittis
eros lacus vel mauris. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque
auctor augue justo. Proin quis neque magna. Vestibulum faucibus commodo feugiat.
Donec feugiat felis eu urna rutrum rhoncus. Pellentesque a metus sed dolor elementum
blandit ac at justo. Morbi eu nibh non sapien venenatis gravida.
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