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Anotace 

Tato práce se věnuje zahraniční politice Číny vůči Vietnamu a Filipínám v časovém období od 

roku 2013 do 2018. Cíl této práce je pochopit zahraniční politiku Číny, poukázat na její 

proměny v průběhu let a zachytit možné příčiny, které mohly vést ke změně politiky vůči 

vybraným zemím. Součástí této práce je také uvedení do širšího kontextu vzájemných vztahů 

mezi vybranými zeměmi a uvedení do historického kontextu vývoje. Věnovat se bude změnám, 

které se udály na poli mezinárodních vztahů a na to jaký měly dopad na zahraniční politiku 

Číny. Zvláštní pozornost pak bude věnována právě Jihočínskému moři, které je dlouhodobým 

kamenem úrazu vzájemných vztahů. Vedlejším cílem této práce je přinést pohled na čínskou 

expanzi v regionu a jak tato skutečnost ovlivňuje zahraniční vztahy mezi vybranými zeměmi.   

 

Annotation 

This work deals with China's foreign policy towards Vietnam and the Philippines in the period 

from 2013 to 2018. The aim of this work is to understand China's foreign policy, point out its 

changes over the years and capture possible causes that could lead to policy change towards 

selected countries. Part of this work is also the introduction to the broader context of mutual 

relations between selected countries and the introduction to the historical context of 

development. It will focus on the changes that have taken place in the field of international 

relations and the impact they have had on China's foreign policy. Special attention will be paid 

to the South China Sea, which is a long-term stumbling block of mutual relations. The 

secondary goal of this work is to provide an overview of Chinese expansion in the region and 

how this fact affects foreign relations between selected countries. 
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1 Úvod 

V současnosti je Čína jedním z bezesporu nejdůležitějších hráčů na poli mezinárodních vztahů. 

Cesta, kterou se Čína pod vedením Komunistické strany vydala, nebyla vždy jednoduchá. Brzy 

po konci druhé světové války země zaznamenala dvě velké rány. První ranou byl tzv. velký 

skok vpřed a druhým se následně stala tzv. Kulturní revoluce. Obě tyto události zanechaly Čínu 

ve špatném stavu. Miliony lidí zemřelo, ať na následky hladomorů či na násilné zacházení ze 

strany vládnoucích kapacit držících monopol násilí (Akbar 2010). Myšlenka na modernizace 

země, která byla tažným motorem těchto událostí, však selhala v mnoha ohledech a namísto 

touženého rozvoje přišla spíše stagnace ne-li rovnou úpadek. Po smrti Mao Ce-tunga, který byl 

iniciátorem, byla tato kampaň ukončena, avšak škody již byly napáchané. Čína se začala 

pomalu dávat dohromady. Bylo potřeba obnovit zemědělství, aby se předešlo dalším 

hladomorům. To se nakonec podařilo a země začala pomalu, ale jistě vzrůstat. Dalším 

významným krokem bylo otevření Číny zahraničním investorům. Tento krok, se kterým přišel 

Deng Xiaoping se ukázal jako ten správný. Spolu s reformami pomohl Xiaoping Číně pomyslně 

postavit se zpět na nohy (Sung 1991). Od 90. let minulého století pak Čína začala s částečnou 

privatizací. Tu zarazil v roce 2005 tehdejší prezident Chu Ťin-tchao. Významným milníkem se 

pro čínskou ekonomiku stal rok 2010, kdy po třech desetiletí neustálého růstu získala pozici 

druhé největší světové ekonomiky. Ze stříbrné pozice se jí podařilo sesadit Japonsko (Barboza 

2010). K prvnímu čtvrtletí roku 2020 uvádí Mezinárodní měnový fond, že Čína stále drží druhé 

místo (MMF 2020). 

Přelom 80. a 90. let byl zlomovým pro země, ve kterých existoval komunistický režim. 

Došlo k rozpadu Sovětského svazu a bývalé komunistické země začaly objevovat demokracii. 

Revoluční trend se nevyhnul ani Čínské lidové republice. Tehdejší čínští intelektuálové, 

studenti i pracující protestovali na Náměstí nebeského klidu za demokratizaci země. Proti 

vývoji tehdejší situace se paradoxně rozhodl zakročit Deng Xiaoping (Friedberg, str. 3–4). Jak 

jsem již výše zmiňoval, byl to právě Xiaoping, kdo se po smrti Mao Ce-tunga zasadil o 

reformaci země a vyvedl Čínu z těžkých časů. Věřilo se, že čínské elity směřují k modernizaci 

země a alespoň částečné liberalizaci. Avšak reformy, které požadovali protestující, se 

neslučovali s představami a cíli komunistické strany. V noci z 3. na 4. června režim vyslal na 

náměstí proti protestujícím armádu, která násilím rozehnala demonstranty (Cheng 1990). Tím 

bylo rozhodnuto, že další vývoj Čínské lidové republiky půjde beze změn pod taktovkou 

Komunistické strany. 
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Od těchto událostí uplynuly již 3 desetiletí a Čína je teď jiný, avšak stejný stát. Komunistická 

strana stále zastává vůdčí roli. Ovšem ekonomika nabrala více otevřený směr. Jak jsem již 

jednou zmiňoval, Čína se drží na pozici druhé největší ekonomie světa. Aby v takovéto 

iniciativě mohla dále pokračovat, musí držet krok se světovým řádem. Prostředí mezinárodních 

vztahů a obchodu se stále vyvíjí a Čína se snaží takovým změnám přizpůsobit. Je zřejmé a 

logické, že primárně míří Čína na ekonomicky lukrativní trhy, jaké pro ni mohou představovat 

například Spojené státy americké nebo Evropská unie. Ovšem zájmy Číny neleží jen na jiných 

kontinentech. Asie jako taková je přeci jenom prostředí, které je pro Čínu domácím a tudíž 

důležitým. Pro ni jakožto jednoho z nejdůležitějších a největších světových hráčů jsou regiony 

Asie kardinální. V rámci regionálního rozvoje, ale i navázání společné ekonomické pospolitosti 

představila čínská vláda v roce 2013 iniciativu pásma a cesty. Tato iniciativa měla propojit 

několik desítek zemí a organizací přes tři kontinenty. Jednalo se o plán, který zahrnoval 

rozvojové investice v cílových zemích, vývoj infrastruktury a celkové sblížení všech 

zahrnutých zemí. To, jestli tato iniciativa, které se také přezdívá nová Hedvábná stezka, dočká 

plné realizace, je věc, která je v tuto chvíli neznáma. 

 Cílem této práce je zjistit, zda došlo k proměně čínských vztahů vůči Vietnamu a 

Filipínám v období od nástupu současného Čínského presidenta, až do konce jeho prvního 

volebního období. Mojí hlavní výzkumnou otázkou je: „Došlo ke změně vzájemných vztahů 

mezi Čínou a vybranými zeměmi ASEAN po nástupu Si Ťin-pchinga?“. V této práci se 

pokusím co nejpřesněji odpovědět na tuto otázku a interpretovat zjištění do kontextu 

současného dění, a to především v obecném kontextu sporů v oblasti Jihočínského moře. 

Současně také odpovím na vedlejší otázku: „Dochází ze strany Číny k hegemonickým 

tendencím v regionu jihovýchodní Asie? ". Výstupem této práce má tedy být kvalitativní 

zhodnocení zahraničních vztahů v daném období a postoj Číny v regionu vůči vybraným 

aktérům. Dále se pokusím zachytit jednotlivé nuance jednání Číny jakožto potencionálního 

regionálního hegemona. Pro svou práci využiji realistického pohledu na hegemonii, viz níže. 

1.1 Čína a ASEAN 

Čína v posledních letech stále více upíná pozornost k oblasti jihovýchodní Asie. V této oblasti 

se nachází významný obchodní partner Číny. Řeč je o Sdružení národů jihovýchodní Asie, 

kterému se zkráceně říká ASEAN (v angličtině Association of South East Asian Nations). Toto 

sdružení působí v regionu od svého založení v roce 1967. Jejími primárními cíli byly a jsou 

ekonomický růst, rozvoj, podpora vzdělání, navázaní užší spolupráce a v posledních letech i 

společná koordinace vojenské spolupráce a mezinárodní diplomacie (The Asean Declaration, 
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2014). Vzájemné vztahy mezi Čínou a ASEAN se začaly prohlubovat v poslední dekádě 

dvacátého století. Tehdy Čína začala více projevovat zájem o podílení se na ekonomice regionu, 

se kterým přímo sousedí. Postupně tedy začala více aktivně vstupovat do bilaterálních vztahů 

s jednotlivými zeměmi, ale i s ASEANem jakožto celkem. Dalším impulsem byla Asijská 

finanční krize v roce 1997. Touto krizí byly postiženy především členské země ASEAN. Poté, 

co se situace stabilizovala, bylo zřejmé, že do budoucna je potřeba vytvořit stabilní ekonomický 

základ. Čína se rozhodla, že díky mnoha faktorům bude právě oblast jihovýchodní Asie ten 

pravý region pro investice (CHiang, 2018, str. 1–3). Uvědomovali si totiž, že čínský export je 

závislý na „západním světě". S ním však Čínská lidová republika pod vedením komunistické 

strany nesdílela názory, kulturu ani hodnoty. Právě sankce, které na Čínu uvalily země po 

masakru na náměstí nebeského klidu, otevřely Číně oči a donutily začít přemýšlet i nad jinými 

oblastmi světa, kam by se dala směřovat ekonomika. Díky vzájemné spolupráci Číny a 

ASEANu mohl vzniknout projekt, díky kterému mohly státy podílející se na tomto projektu 

vzájemně obchodovat s naprosto minimálními tarify. Zkratka této dohody je AFTA (The 

ASEAN Free Trade Area). Tato dohoda byla jen mezi členskými zeměmi, avšak v roce 2004 

bylo rozhodnuto, že k ní přistoupí i Čína. Tato spolupráce byla nazvána ASEAN + 1 (CHen, 

Mai, Shih, 2013, str. 321). Dohodnout všechny potřebné tarify a rozčlenit zboží, na které se 

budou tyto nové nízké tarify vztahovat, trvalo několik let. Od roku 2010 tedy platí, že Čína sdílí 

se sdružením národů jihovýchodní Asie zónu volného obchodu. Po tomto kroku se významně 

posílily vzájemné ekonomiky zúčastněných zemí. V roce 2018 byl ASEAN pro Čínu největším 

importérem. Naopak pro čínský export se ASEAN stal třetí nejdůležitější po spojených státech 

a Hong Kongu (CHiang, 2018, str. 1–2). 

 Ovšem ekonomické zájmy nejsou těmi jedinými, které Čína v oblasti jihovýchodní Asie 

má. Stále se objevují náznaky toho, že Čína rozšiřuje svou sféru vlivu. Jak jsem již zmiňoval 

po nástupu Si Ťin-pchinga do prezidentského postu se jeho zahraniční politika stala více 

agresivní. Přestože neopustili onen koncept mírumilovného rozvoje, přidali k němu další 

podstatný koncept, který z části mění podstatu mírumilovného rozvoje. Jde o definici hlavních 

národních zájmů. Dříve Čína tento termín používala pouze ve spojitosti s Taiwanem. Dávala 

tím najevo, že se nevzdává svých nároků na území, které jí náleží. Ovšem došlo k prohloubení 

a rozšíření významu. Nově tedy Čína začala brát svou nezávislost, ochranu a rozvoj jako své 

právo, které je neomezitelné a bude za všech okolností vymáhané (Wang, 2019, str. 25–26). 

V praxi to znamená, že Čína na 18. sjezdu komunistické strany prohlásila, že oblast 

Jihočínského moře považuje za oblast svého hlavního národního zájmu. Tím si otevřeli cestu 

pro tvrzení, že v rámci regionální ochrany vymáhají, uzemní nároky. Díky tomu mohou se 
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svými námořními kapacitami expandovat mimo pevninskou Čínu a tvrdit, že nejednají s ničím 

a nikým v rozporu, ba naopak se jen starají o svá území. Cíl, který Čína tímto počínáním sleduje 

je snaha o získání kontroly nad námořními oblastmi přilehlými k pevninské Číně. Čína jako 

taková je druhou největší ekonomikou. To jí jistým způsobem pasuje do pozice největšího rivala 

pro první světovou ekonomiku, kterou jsou Spojené státy americké. Jejich sféra vlivu sahá až k 

pobřeží Čínské lidové republiky a té se to nelíbí. S rostoucí silou Číny přichází i střed sfér vlivu 

(To, 2003, str. 26-28). A právě díky nárokům na ostrovy a budováním námořních či leteckých 

základen v Jihočínském moři Čína expanduje svůj vliv a snaží se vystrnadit rivala ze svého 

domovského kontinentu.  

 Otázkou tedy zůstává, jak moc si Čína představuje své působení v jihovýchodní Asie a 

tím není myšleno jen v oblast námořní. Pakliže přijmeme tezi, že se Čína snaží rozšířit či 

prohloubit svůj vliv na Asijský kontinent, první otázkou bude kam přesně. Pokud situaci v Asii 

značně zjednoduším pro účely rychlého analyzování, mohu tvrdit, že se zde nachází státy 

spadající do dvou sfér vlivu, plus státy neutrální. Pokud poté vezmu domácí region Číny, tj. 

východní Asii, zjistím, že tamní významné státy lze považovat za centrální spojence Spojených 

států amerických v Asii. Konkrétně tedy Jižní Korea, Japonsko a Taiwan. O těchto státech 

můžeme s čistým svědomím prohlásit, že patří do sféry vlivu USA a snaha Číny o zisk těchto 

zemí na svou stranu je očividně nemyslitelná z více faktorů, o kterých zde nebudu mluvit. Na 

severu od Číny se nachází jen Asijská část Ruska a na jihozápadě Indie a okolní země. O těchto 

regionech potažmo státech nebudu psát vzhledem k tomu, že se jedná o regiony s jedním 

velkým a dominantním státem. Proto svou pozornost budu stejně jako Čína směřovat na jih do 

sousedního regionu Jihovýchodní Asie. Tento region je na rozdíl od jiných výjimečný ve své 

rozmanitosti. Nachází se zde 11 států, přičemž u většiny z nich se dá říct, že nepatří přímo do 

sféry vlivu té či oné velmoci. Výjimku tvoří pouze Filipíny a Vietnam. Jakožto stát, který 

dlouhá desetiletí udržuje s USA dobré vztahy a spojenectví, spadají Filipíny spíše do sféry vlivu 

USA. Naopak Vietnam spojuje s Čínou i přes vzájemné rozpory ideologický základ země 

(Palanca, 2019, str. 94). 

 Co se Číny týče, můžeme předpokládat, že možnost mít vliv a ovlivňovat regionální 

politiku a obchod v jihovýchodní Asii je stav, kterého by ráda dosáhla. Díky rozšíření vlivu by 

byla schopna upevnit svoji pozici v mezinárodním prostředí. Zároveň by při ovládnutí regionu 

získala pod svou kontrolu strategické zdroje, kterými tento region disponuje. Aby však dokázala 

ovládnout region do takové míry, že by státy projektovaly její vůli, musela by zaujmout silnou 

pozici a vytvořit prostředí, kterému by dominovala takovým způsobem, který naprosto vylučuje 

jakýkoliv odpor či balancování moci. Stav, o kterém mluvím se nazývá hegemonie. 
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1.2 Nová zahraniční politika 

Čínská zahraniční politika byla považována za uzavřenou. Jednak se potýkala s vlastními 

vnitrostátními problémy a také neměla dostatečné prostředky k tomu, aby se mohla výrazněji 

realizovat v prostředí té doby bipolárně rozděleného světa. Přestože však podporovala 

komunistické revoluce v jiných zemích, především tedy v těch afrických, byla čínská zahraniční 

politika uzavřená (Kelley, 1999, str. 9-13). Velkou roli v tomto ohledu mohl hrát fakt, že s 

největším čínským spojencem a ideologickým partnerem Sovětským svazem, měla Čína právě 

ideologické neshody. To vše bylo prohloubeno poté, co Sovětský svaz kvůli jeho rozpadu 

ztratila. Přestože byla jejich historie plná kritiky vůči režimům toho druhého, byl Sovětský svaz 

pro Čínu důležitý. Vzájemná ideologická podpora však s příchodem posledního desetiletí 

minulého století a s tím spojeným rozpadem bývalých komunistických zemí v Evropě ustala 

(Segal, 1992, str. 848-849). Tehdy se Čína jakožto největší komunistický režim ocitla ve velké 

hře mezinárodních vztahů sama. Pravděpodobně z obav z okolního prostředí se zaměřila na 

domácí politiku a do mezinárodních vztahů se příliš nezapojila. V roce 2003 vystoupil při 

výročí narození Mao Ce-tunga tehdejší nový prezident Číny Chu Ťin-tchao. Ujišťoval tehdy 

mezinárodní společenství, že trvá na tom, aby si Čína zachovala svůj dosavadní postoj 

mírového vzestupu (Cheng, 2007, str. 132). Toto ujištění mezinárodního společenství inicioval 

tehdejší poradce čínských státníku Čeng Pi-ťien. Podmětem pro představení konceptu mírového 

vzestupu byl fakt, že vzestup nových světových mocností spolu v historii vždy přinášel vážné 

spory a války. Proto se čínští představitelé rozhodli dát najevo, že o svém postavení a situaci z 

toho vyplívající vědí a ujišťovali své okolí, že jsou připraveni udělat maximum, aby se 

jakýmkoliv konfliktům vyhnuli. Ujištěním společenství doufali, že bude nadále zachován status 

quo, který jim vyhovoval. Sám koncept mírového vzestupu byl v pozdějších letech 

přeformulován. Čína totiž za tuto strategii částečně sklidila kritiku. Rozhodli se tedy pro jistotu, 

že nahradí termín vzestup slovem vývoj. Obávali se totiž, že by slovo vzestup mohlo mít příliš 

negativní podtext jakožto předzvěst něčeho negativního (Zhang, 2015, str. 8–9). Zahraniční 

politika Číny v tomto období se soustředila převážně na oblasti Asie, kde zlepšovala vztahy s 

tamními státy a navazovala obchodní styky. Tím se stále naoko držela mimo pozornost hlavního 

světového dění, které se v té době upínalo spíše do oblastí blízkého východu, a mohla tak začít 

rozpínat svůj nejenom ekonomický ale i politický vliv. 

Novým a důležitým krokem, kterým ve vývoji mezinárodních vztahů Čína ušla, byl 

nástup současného prezidenta Si Ťin-pchinga. Ten byl zvolen do tohoto postu ústředním 

výborem Komunistické strany Číny v roce 2010 a stal se tak nástupcem Chu Ťin-tchaa. Po jeho 

nástupu do funkce prezidenta se očekávalo, že vše pojede tak jak tomu bylo do té doby (Zhang, 
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2015, s 6–8). Čína se soustředí na pomalé uzavírání obchodních dohod a do prostředí 

mezinárodních vztahů nebude nikterak významně zasahovat. Opak byl však pravdou. Nové 

politbyro hned začalo pracovat na nové strategii zahraničních vztahů. Sám Si Ťin-pching 

všechny překvapil, když po svém zvolení do funkce okamžitě vycestoval do zahraničí, kde 

začal navštěvovat významné čínské partnery. Údajně v roce svého nástupu do funkce mezi 

měsíci březen a říjen strávil dohromady 33 dní v zahraničí a navštívil bez Antarktidy a Austrálie 

všechny kontinenty. Stejně tak čínský premiér Li Kche-Čchiang vycestoval a podnikl po světě 

několik návštěv (Zhang, 2015, s 6–8). Tato změna vyvolala pozornost celého světa. V 

akademickém prostředí se uchytilo nové označení pro novou strategii Číny. Autor Jian Zhang 

jí označil jako mírový vzestup 2.0, který naznačoval, že Čína pravděpodobně stále chce zajistit 

klidný rozvoj bez nutnosti rivality či válek, avšak změnila prostředky k dosažení těchto cílů. S 

příchodem nové zahraniční politiky samozřejmě vyvstaly otázky, co vedlo Si Ťin – pchinga k 

takovému kroku a co to znamená pro ostatní země. Strukturální realisté přišli s názorem, že za 

změnou čínského postoje vůči vnější politice stojí vnější faktory jako například ekonomická 

nezávislost nebo vyvažování moci. Tyto faktory mohly donutit Čínu, aby změnila svou politiku 

z asertivní na aktivní. Neoklasičtí realisté vidí za změnou zahraniční politiky tlak vnějšího světa 

a změnu politiky ve více agresivní přičítají právě snaze a zachování sebe sama v systému (Hu, 

2018, str. 2–4).  



15 
 

2 Teoretická a metodologická část 

Tato část práce se bude věnovat představení teorie, na jejímž základě se bude výzkum provádět. 

Dále představím výzkumné otázky, se kterými budu pracovat. V metodologické části 

představím a popíši konceptualizaci a operacionalizaci důležitých pojmů a následně 

i metodologii práce. 

2.1 Teoretická východiska 

Zahraniční politika Číny vzbuzuje rozporující emoce. Nečekaná změna směru, který nastolil Si 

Ťin-pching vyvolala především z řad odpůrců Číny obavy. Akademici jako Yahuda, Zhang či 

Johnston se neshodují v otázce, co je zamýšleným cílem změn v zahraniční politice za poslední 

desetiletí. Naopak se však dokáží shodnout na tom, kdy nastal onen zlomový bod, kdy Čína 

přešla do více aktivní politiky. Především se však shodují na tom, co zapříčinilo tento významný 

posun zahraniční politiky. Velký význam ve vývoji a proměně zahraniční politiky přikládají 

krizi mezi lety 2007 až 2009. Ta poškodila a oslabila ekonomiku USA, avšak Čínu zasáhla 

minimálně. Pro Čínu se tak otevřel nový prostor, kdy mohla využít nastalé situace a expandovat 

svůj vliv do oblastí, ve kterých předtím působily USA (srov. s Yahuda 2013, Zhang 2015, 

Johnston 2013). 

 Setkáváme se tedy s problémem řešení sporů v oblasti Jihočínského moře. V něm se 

vedou dlouholeté spory o nároky. Jedná se o dlouhodobý problém členských zemí ASEAN, ze 

kterého se nedaří najít východisko, jenž by situaci vyřešilo nebo alespoň uklidnilo (Yahuda, 

2013, str. 446–447). Nárokování si území Čínou a její vytváření umělých ostrovů na korálových 

útesech situaci jen zhoršilo, nemluvě o tom, že na nich Čína zbudovala vojenskou základnu. 

Nové čínské námořnictvo, které prošlo nedávnou modernizací je nyní spolu s touto základnou 

lépe schopno projektovat svou vůli v regionu a tím si zajistit větší vliv na okolní země.  

Jako výchozí teoretické uchopení práce jsem se rozhodoval mezi neorealistickou a 

institucionální teorií. Institucionální teorie může vysvětlit, jak funguje vzájemné fungovaní 

vzájemných vztahů mezi Čínou a ASEAN. Dále by také tato teorie mohla vysvětlit jak staré a 

nové instituce pomáhají Číně v rozšíření vlivu v regionu. Ovšem pro potřeby této práce, jejíž 

primárním cílem není náhled na institucionální politiku zemí, nýbrž bipolární vzájemná 

politika, se spíše nehodí. Rozhodujícím důvodem, který mě tedy vedl k rozhodnutí, zvolit 

neorealistickou teorii bylo, že ačkoliv ASEAN vystupuje jako jednotné uskupení států se 

společnými zájmy, nemá žádnou vlastní společnou zahraniční politiku. Co se však vzájemné 

politiky týče, státy navazují s Čínou bilaterální vztahy nezávisle na vůli ASEAN. Dále poskytují 

neorealistické teorie dostačující vysvětlení pro zkoumání způsobů, jak se Čína chová 
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v posledním desetiletí.  Poskytuje vyčerpávající vysvětlení chování Číny vůči zemím na 

rozdílných úrovních dle toho, s jakým záměrem jednají. 

Neorealismus nebo jindy nazývaný jako strukturální realismus poskytuje vhled do 

problematiky omezenosti mezinárodního systému a jeho hranic. Neorealismus přebírá 

z realismu vnímání mezinárodní struktury jako anarchistické. Takové, které nemá žádnou 

nadřazenou entitu, jenž by měla oprávnění vymáhat řád nad státy. Z toho vyplývá i důsledek, 

kterým je střed autonomních států, jejímž základním cílem je zachování své vlastní existence a 

s tím spojené sledování především svých vlastních cílů na úkor ostatních (Lobell a ostatní, 2009, 

str. 1–23). Neorealismus lze však považovat za příliš objektivní a nekonkrétní. V určitých 

otázkách se neorealisté neshodovali. Díky tomu se strukturální realismus dále rozčlenil na 

defenzivní a ofensivní. Jejich přední autoři Kenneth Waltz a John Mearsheimer se každý vydali 

rozdílným směrem na cestě vysvětlení toho, jakým způsobem přistupují státy k mezinárodnímu 

systému. Ve Waltzově (Waltz, 1979) pojetí nenacházíme v základním vzorci chování státu 

agresivitu. Naopak dle jeho tvrzení je pro státy přednější zabývat se svým přežitím. Z toho 

vyplívá, že jejich základní přirozená potřeba je zajistit si bezpečné prostředí pro sebe sama. Od 

této myšlenky lze tedy odvozovat, že ve Waltzově pojetí je dominantní přístup států veden 

snahou o balancování moci. Státy mají snahu zachovat status quo. Pokud se však objeví 

ohrožení, reagují na něj navýšením své síly v zájmu dotáhnutí se na sílu potencionálního 

agresora. Jako příklad uvádí bipolární zbrojení mezi USA a SSSR během studené války. 

Naproti tomu John Mearsheimer (Mearsheimer, 2001) přichází a mnoho let později s vlastní 

teorií ofensivního realismu. V jeho pojetí mezinárodního prostředí se státy také snaží primárně 

zajistit své přežití, přičemž se musí spolehnout jen sami na sebe. Z tohoto hlediska je podstatné 

právě jejich síla. Zatímco defensivní realismus vidí přežití v tom, že je zachován určitý stupeň 

síly samostatných států, přičemž v ideálním případě nikdo nezvyšuje svou sílu. V ofenzivním 

realismu je síla zvyšována právě za účelem získání výhody nad ostatními a tím zajištění bezpečí 

pro svou existenci. Stejně tak nevěří, že by se v mezinárodním prostředí něco jako status quo 

vůbec mohl vzniknout. To opodstatňují tím, že v nerovném prostředí mezinárodních vztahů se 

každý snažit využít maximum z toho co mu bylo dáno a tím získat větší moc. Pro stát je 

v případě ofenzivního realismu cíl ne zachovat status quo, ale stát se hegemonem (srov. s Waltz 

a Mearsheimer) 
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2.2 Konceptualizace a operacionalizace pojmů 

V předchozí části jsem dosadil práci do teoretického rámce. Z tohoto rámce budu vycházet 

následně, kdy budu do jeho struktury dosazovat empirický obsah. Důležité bude vymezit, co ve 

svém výzkumu hodlám pozorovat a jakým způsobem budu zhodnocované údaje zpracovávat. 

V další části tedy představím metodologii určenou pro tento výzkum.  

2.2.1 Konceptualizace 

Pro náležitý výzkum budu potřebovat ujasnit si důležitý pojem, aby bylo jednoznačné, co si 

pod zkoumanými pojmem představuji. Konceptualizaci proto provedu u hegemonie. 

Hegemonie je termín, který poukazuje na vztah mezi zeměmi. Stát musí splnit určité 

předpoklady, aby dokázal tento titul získat. Hegemonie jako taková je termín, ke kterému 

přistupuje více směrů neo-marxistický, institucionální či realistický. Pro účely této práce jsem 

si vybral tu realistickou teorii a ostatním se tedy nebudu věnovat. 

Realisté obecně definují Hegemona jakožto ohromující sílu, která má schopnost tuto 

sílu užít na ostatní s cílem dominovat ostatním. V prostředí mezinárodních vztahů je titulem 

hegemona označen stát, který má nejsilnější kombinované vlastnosti ekonomické, vojenské, 

kulturní a politické (Schmidt 2018, str. 4–5). Ovšem samotný fakt, že stát ovládá výše zmíněné 

kapacity, není postačující, jak uvádí Mearsheimer (2001, str. 21–22). Dle něho musí být 

hegemon výjimečný tím, že je v celém systému jediným s takovými kapacity. Pokud by se 

vyskytl jeden či více států s nadřazenými kapacitami vůči ostatním, avšak stále shodnými 

s kapacitami ostatních silných hráčů, není možné, aby hegemonie vznikla. Dojde totiž 

k vzájemnému vyvážení, které je neslučitelné s hegemoniální pozicí. Koncept hegemona vnáší 

do systému mezinárodních vztahů určitou hierarchii. Podle Gilpina (Schmidt 2018, str. 6) 

hegemonie dosáhne stát po ovládnutí menších států. Podle jeho názoru lze pozorovat určitý 

vývoj v mezinárodních vztazích k takovéto hierarchii. Proti tomu vystupuje Layne, který 

zastává názoru, že je mezinárodní systém anarchický. Ovšem ve chvíli, kdy vznikne hegemon 

a podrobí si ostatní státy. Vznikne v prostředí mezinárodních vztahů hierarchie (Layne 2006, 

str. 4). 

Často se setkávám s problémem při definování pojmu hegemonie. Autoři jako třeba 

Mearsheimer, Schmidt či Layne aplikují koncepty hegemonie na celé prostředí mezinárodních 

vztahů tudíž na celý svět. Avšak sám Mearsheimer (2001, str. 22) uvádí, že světová hegemonie 

je nedosažitelnou záležitostí. Argumentuje tím, že z geografického hlediska brání vzniku 

hegemonie oceány. Právě přes jejich rozsáhlé vzdálenosti je podle něj těžké projektovat svou 

sílu a vůli. Proto jsem se rozhodl, že v této práci se budu věnovat specifickému regionu neboli 
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pouze jednomu z mnoha segmentů tvořící celou mapu naší planety. Toto zmenšení oblasti, ve 

které se budu snažit aplikovat koncept hegemonie, není problém, ba naopak smysluplný kontext 

zkoumání hegemonie dle mého názoru přichází až s redukcí zkoumaných oblastí. Definice 

hegemonie se dají vztáhnout stejně tak na region jako na celou planetu. Jde jen o prostorové 

omezení, které nikterak nemění či neohýbá obecné definice konceptu hegemonie.  Pro potřeby 

této práce, budu vycházet z definic hegemonie dle Layna (2006, str. 11–12). Ten definuje 

několik indikátorů, které musí stát splňovat, aby se jeho vztah k mezinárodnímu společenství, 

v našem případě tedy regionálním, dal definovat jakožto hegemoniální.  

Definiční charakteristiky dle Christophera Layna 

- Pro hegemona je důležitá tvrdá síla. Aby mohl stát zastávat tuto pozici v regionu, 

musí vlastnit značnou vojenskou sílu, díky které je poté schopen zastrašením či 

rovnou agresivním nátlakem vynutit svou vůli. 

- Hegemonovým cílem je změnit regionální řád tak, aby zajištoval hegemonovy 

bezpečí a šel na ruku jeho ekonomickým, ideologickým či jiným záměrům které 

sleduje. 

- Hegemon se snaží vytvořit takové prostředí, ve kterém nebude mít žádnou 

konkurenci. Žádný stát nebude schopný vynaložit dostatečné zdroje, aby se mohl 

hegemonovy postavit. 

- Hegemon musí projevovat vůli k vytvoření prostředí regionálních vztahů, které by 

odpovídalo jeho představám a cílům. Samotné vlastnění prostředků k dosažení 

pozice hegemona nestačí. Stát musí tyto prostředky aplikovat a svůj řád si vynucovat 

na ostatních. 

 

Samozřejmě celý koncept hegemonie vychází z toho, že hegemon má aktivní zájem o 

to, se jím stát. Musí tedy projevit vůli k vytvoření prostředí regionálních vztahů. Stát nemůže 

nabýt pozice hegemona, aniž by projevil vůli seberealizace v daném sektory. Musí tedy vytvořit 

regionální strukturu, která mu bude tzv. hrát do karet. Dále musí v této vytvořené struktuře 

aplikovat svůj vlastní řád, který pak postupně začne vynucovat na lokálních aktérech. Tyto dva 

aspekty (strukturální a relační) jsou esenciální pro tvorbu hegemonské pozice v regionu (Layna 

2006).   

 Výše zmíněné charakteristiky jsou značně široké, pro aplikaci do analytické části je 

nutné je konkrétněji operacionalizovat tak, aby se s nimi dalo pracovat. Tomu se hodlám 

věnovat v následující kapitole, kde již konkrétněji transformuji definiční charakteristiky do 
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několika bodů, které mi umožní přesněji odlišit, o jaký typ hegemonických vztahů se vlastně 

jedná a zda vlastně vůbec k nějakým hegemonickým tendencím dochází. 

2.2.2 Operacionalizace 

C. Layne mluví o hegemonii převážně v kontextu Spojených států amerických. Pokud však 

pominu právě tento aspekt vztahování ku jednomu státu, lze snadno vidět vztah hegemonie ke 

třem základním charakteristikám.  

První charakteristikou je materiální moc a zdroje státu. Materiální moc v této práci to 

budu chápat jako vojenské kapacity, kterými daný stát oplývá. Díky nim může země vůbec 

usilovat o to stát se hegemonem. To v kombinaci se silnou a stabilní ekonomikou, která státu 

slouží k udržení a expanzi právě té vojenské moci. Jedna věc jsou vojenské kapacity státu, 

ovšem neméně důležitým aspektem je schopnost tyto kapacity podporovat v aktivním 

akceschopném stavu. Tomu samozřejmě přispívá, pokud stát má vlastní zdroje surovin, neboť 

závislost na importu klíčových surovin či komponentů by mohla být značně oslabující. 

Další charakteristikou jsou bezpečnostně politické zájmy. Hegemon samozřejmě usiluje 

o to, aby primárně zabezpečil sebe a své zájmy. To dle mého názoru zahrnuje vícero směrů, 

kterými se musí stát vydat. Jednak musí získat kontrolu a dominantní pozici nad ostatními 

zeměmi, které jsou pro něj bezprostředním ohrožením, ale i nad těmi, které přestože nemají 

kapacity pro ohrožení hegemona, mu mohou komplikovat situaci. Primárně se tedy jedná o 

snahu vytvořit si prostor, ve kterém se nemusí hegemon obávat proti kroků či vyvažování moci. 

Druhotně pak hegemonovi jde o vystrnadění cizích aktérů, kteří by mohli mít obdobné úmysly. 

Poslední charakteristikou je zvolení typu diplomatického přístupu. Osobně chápu tuto 

charakteristiku jakožto přístup, který hegemon zvolí k získání dominantní pozice v bilaterálním 

vztahu. Škála těchto vztahů pak logicky začíná něčím jako je bratrská pomoc a celkově 

pozitivní jednání, která mají na první pohled kladný nádech a mohou sloužit jen ku prospěchu 

aktérů, až po strategii nátlaku a podněcování1. 

 
1 Nátlak a podněcování je typ strategie, který stát může uplatnit v bilaterálních vztazích. Ve svém článku uvádí Le 

Thu (2018), že zastrašování je takový akt, kdy dochází k zastrašování druhého státu. Pobídkou k takovému aktu 

může být právě nežádoucí chování daného státu, které se neslučuje s představami státu prvního. Nátlak může mít 

více forem. Odrazování, odstrašování a vydírání. Každá z těchto forem nátlaku lze využít v závislosti na 

okolnostech, které určují, kterou z těchto forem stát zvolí. Podněcování je naopak stav, kdy první stát chválí a 

odměňuje stát druhý za chování, které je v souladu s cíli a zájmy státu prvního. Podněcování má spíše neformální 

ráz, kdy dochází k uvolnění vztahů. Oproti tomu nátlak může vztahy velmi zhoršit a vyprovokovat odezvu. 
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Pro zhodnocení toho, jak se Čína chová k vybraným zemím a zda dochází k tendencím, které 

různým způsobem kombinují výše zmíněné charakteristiky/rysy, a tak umožňují rozlišit různé 

variant působení hegemona směřujícím k regionální hegemonii. 

A) Navazuje bilaterální vztahy, jejichž cílem má být vzájemné spolupráce. Jejím sekundárním 

cílem je však navázat spolupráci, která však státy spojí a jádro spolupráce vychází z vůle 

potencionálního hegemona a zavazuje druhotný stát k budoucí kooperaci. 

 B) Definování a zaměřuje se na regionální cíl/e, které následně slouží jako společný základní 

kámen vztahů. Povaha cílů je taková, že z ní profituje menší stát, avšak dosažení cíle je těžké 

ne-li nemožné bez přispění iniciátora. 

C) Vystrnadění aktérů pocházejících mimo region. Jejich nahrazení Čínou. Snaha o vystrnadění 

potencionálních balančních entit, pro které není region domácím.  

D) Vymezuje se vůči ostatním regionům a hledá výjimečnosti na základě, které jde budovat 

společná regionální pospolitost. 

E) Projektuje vlastní sílu a vojenské schopnosti. Vzdušná, námořní a letecká cvičení, jejímž 

cílem je předvést vojenské kapacity a jejich schopnosti. Cíle těchto kroků je předvést pasivně 

vlastní sílu a demonstrovat tak své kapacity, které by mohla použít při strategii nátlaku.  

F) Snaha omezit ostatní státy ve prospěch regionálního bezpečí. Vychází z toho, že Čína ze 

svého pohledu bude jednat v zájmu vyššího dobra. 

G) Snaha zajistit kontrolu nad zemí, která má vojensko-strategický, zdrojový nebo ekonomický 

význam (letecké základny, ropná ložiska, obchodní uzly). 

Tyto škály se nacházejí ve dvou dimenzích, a to prostředí a vztahů. Tyto dimenze rozdělují 

škály dle toho, co je zkoumáno. Pokud se zaměřím na kroky, které Čína podniká s cílem 

formovat danou oblast, jedná se o škály z prostředí. Pokud je cílem činů podnikaných Čínou 

ovlivnit vztahy spadá to do druhé kategorie. 

2.3 Metodologie 

Jako metodu výzkumu jsem si zvolil případovou studii. Rozhodnutí, k výběru právě případové 

studie byla skutečnost, že se zaměřuji na část regionu, a ne region jako celek, a tudíž tuto část 

beru jako „případ”. „V případové studii jde o zachycení složitosti případu, o popis vztahů v 

jejich celistvosti“ (Hendl 2005 str. 104). Dále budu v rámci sekundární analýzy zkoumat, zda 
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výše zmíněné indikátory popisující charakter hegemonie sedí na pozici Číny ve zkoumaném 

regionu, nebo zda naopak Čína do této kategorie nezapadá (Veselý 2011, str. 27).  

Konkrétněji využiji explorativní studii. Explorace znamená „získání jisté 

obeznámenosti s tématem, odhalení některých hlavních dimenzí tématu a případně plánování 

dalšího, strukturovanějšího výzkumu“ (Babbie 2003 in Veselý 2011, str. 29). Výstupem takové 

studie mají být především teoretické poznatky či hypotézy pro další výzkumy. V rámci tohoto 

druhu studie, je snaha určitou situaci zmapovat, otevřít nové téma či získat nové informace 

(Veselý 2011, str. 23–34). Při této explorativní studii pak využiji teoretické a analytické 

upřesnění hegemonie, které jsem uvedl výše. Toto mi umožní naznačit, o jaký typ 

hegemonického jednání v daných případech ze strany Číny jde. 

Z hlediska analýzy se bude jednat o obsahovou kvalitativní analýzu, ve které budu 

zkoumat, jak dané dokumenty popisují vztah mezi Čínou a ostatními státy. Důraz budu klást na 

obsahu, kde budu hledat výše zmíněné indikátory. To znamená, že se v dokumentech zaměřím 

převážně na popisy cílů vzájemné spolupráce. Především tedy jak se Čína snaží získat 

dominantní postavení a zda je z těchto dokumentů patrné, že by Čína směřovala či rovnou 

zastávala pozici regionálního hegemona. 

 Informace budu získávat především zpravodajské relace, think-tanky, odborné 

publikace či dokumenty vážící se ke zkoumaným procesům. Pokusím se vybrat co nejvíce 

vzájemných interakcí mezi státy tak, abych plošně pokryl zkoumanou problematiku, a pokusím 

se vyvarovat zacílení pouze na určité segmenty vztahů. V otázce objektivity se pokusím 

zachovat nestrannost tím, že budu čerpat informace o zkoumané problematice ze zdrojů obou 

zkoumaných stran. Dále se pokusím zahrnout i pohled stran, kterých se zkoumaná problematika 

netýká. 

 V rámci sběru dat budu vycházet především z internetových zdrojů, jelikož rámec 

zkoumaného období je od roku 2013 do 2018. Můj výzkum vyžaduje zkoumání pouze interakcí 

proběhlých v rámci zkoumaného období, ovšem k zachování kontextu bude potřeba 

přihlédnout k dlouhodobějším vztahům a jejich vývoji, tím se vyhnu možnému zkreslení. Mým 

záměrem je poskytnout analýzu vztahů, která nebude ochuzena o historický vývoj a tím i 

potencionální vytržení z kontextu, které by mohlo zkreslit výstup výzkumu. 

 Poté co zhodnotím jednotlivé interakce, provedu jejich sumarizaci, kdy v závěrečné fázi 

tyto výzkumy aplikuji. Získané informace mi pomohou nastínit problematiku zahraniční 

politiky Číny vůči vybraným zemím jihovýchodní Asie a jejich proměnu od nástupu 

současného prezidenta Číny. Tato aplikace by mi měla zajistit pochopení zkoumaného závěru 

a odpovědět na výzkumnou otázku. 
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3.1 Historie čínsko-filipínských vztahů 

Užší diplomatické vztahy mezi Čínou a Filipínami se začaly utvářet teprve až v 70. letech 

minulého století. Velkou mírou se na pozdním navázání vztahů podílela skutečnost, že Filipíny 

dlouhé roky udržovaly velmi dobré vztahy s Taiwanem. Vzájemná spolupráce z nich činila 

spojence. Tehdy viděla filipínská strana Čínskou lidově demokratickou republiku jakožto 

nebezpečný stát. V té době panovaly obavy, že by mohla pevninská Čína vyvolat regionální 

konflikt (Zhao 2012, str. 2–3). Nakonec se Filipínská strana rozhodla, na počátku 70. let, že by 

bylo vhodné navázat společnou diskuzi o budoucnosti vzájemných vztahů. To se nakonec 

povedlo a Čína tak začala úspěšně stavět základy vzájemných vztahů nejenom s Filipínami ale 

i jinými zeměmi regionu. Impulzem, který mohl Čínu popostrčit ke vzájemné spolupráci, mohla 

být i skutečnost, že se v regionu zrodilo uskupení ASEAN. Jeho původním záměrem měla být 

mimo jiné i snaha členských států zajistit si ochranu před komunistickou Čínou, jejíž ideologie 

se státy obávaly (To 2001, str. 61–62). 

Přestože navazování vzájemných vztahů s jednotlivými zeměmi ASEAN se Číně dařilo, 

mělo to i své problémy. Indonésie se obávala Číny, a především jejího vlivu na komunistické 

strany v ostatních zemí. Přistupovala tedy velmi obezřetně a spíše skepticky k navazování 

vzájemných vztahů. Tento postoj, který Jakarta zaujala, stěžoval jednání ASEANu jako celku, 

a proto docházelo k jednání na úrovních členských zemí. Zlom nastal na počátku 90. let, kdy 

se indonéští představitelé uvolili snížit skeptický postoj vůči Číně. Peking označil toto období 

jako plodné. Podařilo se mu navázat bližší vztahy se všemi členskými zeměmi ASEAN kromě 

Bruneje. Nakonec však vzájemná spolupráce ostatních členských zemí s Čínou pomohla přimět 

Brunej k navázání vzájemných styků (To 2001, str. 62–64). 

Dalším zásadním vývojem pro Čínsko-filipínské vztahy byl podpis dokumentu 

nazvaného „Joint Statement Between China and the Philippines on the Framework of Bilateral 

Cooperation in the Twenty-First Century”, který pro obě země nastínil budoucí vzájemné 

vztahy a spolupráci do nového století. Z jednotlivých bodů dokumentu je patrné, že charakter 

vzájemných vztahů mezi oběma zeměmi nabíral větší provázanosti téměř ve všech oblastech 

(Ministry of Foreign Affairs PRC, 2000). Pro dlouhodobé vztahy mezi zeměmi měl podpis 

velmi povzbuzující účinky. Díky tomuto dokumentu se signatáři zavázali ke spolupráci ve 

všech možných odvětvích kromě vojenské. 

Blízkost zemí naposled připomněl spor o lidská práva. Čína čelila a stále čelí zahraniční 

kritice ohledně zacházení s minoritami ve své zemi. Více než dvě desítky zemí vyjádřily 

v otevřeném dopise své znepokojení ohledně této situace. Vzápětí však 37 zemí vyjádřilo svou 

podporu Číně v této záležitosti. Mezi těmito zeměmi byly i Filipíny (Putz, 2020). 
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3.2 Historie čínsko-vietnamských vztahů 

Čínsko-vietnamské vztahy mají složitý charakter. K vysvětlení vzájemných vztahů, tak, aby 

vše podstatné nebylo vynecháno, je komplikované. Obě země spojuje více charakteristik, avšak 

právě ty stejné charakteristiky, co je spojují, je i rozdělují. Pro lepší pochopení uvedu několik 

příkladů. Prvním je společná hranice mezi Vietnamem a Čínou, která se v roce 1979 stala 

bojištěm v konfliktu mezi těmito zeměmi. Přestože obě strany deklarovaly vítězství v tomto 

konfliktu, opak byl pravdou (The Bitter Legacy of the 1979 China-Vietnam War, 2020). Celý 

konflikt vedl jen ke znatelnému ochlazení vzájemných vztahů. Dodnes je cítit hořkost na obou 

stranách ohledně tohoto incidentu. Dalším příkladem jsou územní spory v námořních oblastech. 

Ty se dají rozdělit na Čínsko-vietnamské spory a problematiku nárokování území 

v jihočínském moři členskými zeměmi ASEAN. O jednotlivých zemích a jejich nárocích, zda 

nebudu mluvit vzhledem k tomu, že je to kapitola sama o sobě, ale vrátím se k ní v následných 

částech této práce. Co se týká sporů mezi Čínou a Vietnamem, narážíme na historický problém. 

Obě země existovaly (v různých podobách) na svých územích v průběhu historie. To jim 

poskytuje možnost odvolávat se na různé historické nároky a tím zhoršuje vzájemné vztahy 

mezi zeměmi (Amer, 2004, str. 18–20).  

Poslední bod, o kterém se chci zmínit je ideologie. Dalo by se očekávat, že po vítězství 

komunistických sil ve Vietnamské válce, dojde ke sblížení tehdejších režimů Číny, Sovětského 

svazu a Vietnamu. Opak byl však pravdou. Ke sblížení došlo jen mezi Sovětským svazem a 

Vietnamem. Právě toto sblížení pak vnímala Čína jako ohrožení sebe sama (The Bitter Legacy 

of the 1979 China-Vietnam War, 2020). Situaci zhoršovalo i vzájemné obviňování 

z neoprávněného obohacování se o území ke konci Vietnamské války. Situace se stále 

zhoršovala a nabírala další a další problémy. Vietnamská invaze do Kambodži nebo zacházení 

s čínskou minoritou v zemi nakonec eskalovali do pohraničního konfliktu, o kterém jsem se již 

zmiňoval výše. Po konci tohoto pohraničního sporu došlo k uklidnění situace, která ač stále 

napjatá již nevedla k další eskalaci. Peking se totiž ujistil, že se Sovětský svaz nehodlá 

vměšovat. Ve vedení Číny totiž panovali obavy z možného „obklíčení“ Číny přes území 

Vietnamu sovětskými jednotkami (Ramses, 1993, str. 318–320). 

První polovina osmdesátých let se nesla v napjatých jednáních mezi Čínou a 

Vietnamem. Obě strany udržovaly stálou vojenskou posádku podél vzájemných hranic. 

Přestože obě strany projevovaly snahu situaci vyřešit, nebylo neobvyklé, že mezi armádami 

probíhaly potyčky (Tretiak 1979, str. 753). Z této situace více těžila Čína, její větší ekonomické 

kapacity umožnovaly udržovat hraniční posádku bez většího zatížení ekonomiky. Na druhé 

straně pro Vietnam se jednalo o značný ekonomický problém. Udržet pohraniční armádu a 
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zároveň podporovat Kambodžský režim v boji proti partizánským silám Vietnam ekonomicky 

vysilovalo (Tretiak 1979, str. 753–755). Časem došlo ke znatelné izolaci Vietnamu v oblasti 

mezinárodních vztahů ve prospěch Číny, ta byla pro ostatní státy přijatelnějším partnerem. 

Hraniční konflikty trvaly dále do roku 1985, kdy došlo ke zlepšení situace. V následujícím roce 

došlo mezi zeměmi k oteplení vztahů, díky vzájemné výměně zajatců. Během 6. sjezdu 

komunistické strany Vietnamu se vrchní představitelé shodli, že je na čase zlepšit vztahy se 

svými sousedy (Williams, 2007 str. 185–190). V následujících letech však vzájemná jednání 

narážela pořád na stejným problém ohledně sporů o Kambodžu. Nakonec byly do jednání 

vtaženy i další země, což poprvé po delší době vedlo k pohnutí v daném problému. Dalším 

vývojem ve vzájemných vztazích bylo čínské nahrazení sovětského importu do Vietnamu 

(Thayer, 1994 str. 516–517). To bylo zapříčiněno rozpadem Sovětského svazu. Obě země si 

uvědomily, že v nastalé situaci, je potřeba více vzájemné koordinace. Tím se povedlo Číně 

vytvořit prostor, ve kterém se stala vůči Vietnamu důležitým ne-li přímo nepostradatelným 

partnerem. To vtáhlo Vietnam do čínské sféry vlivu. 

Počátky devadesátých let se již nesly v duchu přátelství a spolupráce. Státníci obou zemí 

se pravidelně navštěvovali a shoda byla nalezena i ve společné podpoře Kambodžské vlády po 

roce 1991. Důležitým milníkem pro Vietnam byl i jeho vstup do organizace ASEAN 28. 

července 1995 (Vietnam in ASEAN: TowardCooperationforMutualBenefits, 2011). To bylo 

vnímáno pozitivně, neboť jeden z původních záměrů vzniku organizace byla právě společná 

obava z rozmachu komunismu. 

Počátek nového tisíciletí započaly obě země tím, že na konci roku 2000 podepsaly 

JOINT STATEMENT FOR COMPREHENSIVE COOPERATION. Signatáři se zavázali, že 

budou dodržovat pět principů mírového soužití dle charty spojených národů. Dále se strany 

dohodly na společné spolupráci obchodu a dalších bodů, ovšem nejdůležitějším výstupem toho 

roku bylo vyřešení pevninských i námořních sporů (VIETNAM, CHINA SIGN JOINT 

STATEMENT FOR COMPREHENSIVE COOPERATION). Tato témata byla kamenem úrazu 

vzájemných jednání. Pokud se nějaká jednání začala vyostřovat, strany měly tendence 

vytahovat právě územní spory a jednání pak neměla žádný smysl. Urovnání této problematiky 

spolu s již dříve ukončeným sporem ohledně Kambodži mohlo konečně vydláždit cestu pro 

Čínsko-vietnamské vztahy. 

V následujícím období prvního desetiletí nového století se neslo v duchu prohlubování 

vztahů na základě obchodu. Ten se stal stavebním kamenem, před kterým šly neshody stranou. 

Čína se pro Vietnam stala jedním z největších obchodních partnerů. V roce 1991 měl vzájemný 

obchod hodnotu 32 milionů dolarů. O dvacet let později šlo již o 26 miliard dolarů (Amer 2014). 
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V roce 2008 se obě strany shodly, že si jsou vzájemně strategickými partnery. Na základě toho 

se země rozhodly prohloubit vzájemnou spolupráci včetně té na úrovni ozbrojených složek. 

Vietnam přijal vztahy s Čínou jako prioritu zahraniční politiky země (Lay, 2020 str. 8).  

Po zhruba dekádě klidu v oblasti teritoriálních sporů mezi Čínou a Vietnamem, se 

objevil nový problém. Čínská vzrůstající asertivita v oblasti Jihočínského moře začala v celém 

regionu vyvolávat obavy. Především pak tedy využití armády a obsazení sporných ostrovů. 

Vietnam na rozdíl od ostatních zemí měl již značné zkušenosti v oblasti sporných území 

s Čínou a stejně tak měl zavedené mezistátní kanály, kterými mohl okamžitě reagovat na čínské 

akce. Díky tomu mohli představitelé Vietnamu dotlačit Čínu k jednacímu stolu. To byla pro 

Vietnam jediná možnost vzhledem k tomu, že jejich námořní kapacity byly vůči Čínským 

nedostatečné. Nakonec se jim podařilo situaci mezi zeměmi urovnat tím, že proti Čínskému 

protějšku použili jím podepsané dohody z předchozích let na téma právě sporných území (Lai 

2020 str. 11–14). 

  



26 
 

4 Analytická část 

V této části práce hodlám představit, a především ohodnotit vzájemné bilaterální interakce mezi 

zkoumanými zeměmi. Na těchto interakcích se hodlám zaměřit na jejich obsah a vliv na situaci 

mezi zeměmi, ale i v regionu. Dalšími faktory, které musím zhodnotit, a jsou pro výsledek této 

práce stěžejní, jsou možné dopady na zkoumané země. Kritéria, pro posouzení vzájemných 

interakcí jsem již popsal výše, viz Operacionalizace. Nástroje operacionalizace mi pomohou 

kvalitativně zhodnotit, zda činy Číny jsou v rozporu s tím, jak se snaží vrcholní Čínští politici 

prezentovat sebe a svou zemi a jaké deklarují cíle své politiky. 

4.1 Čínsko-vietnamské vztahy 

Čínsko-vietnamská zahraniční politika je komplikovanou, a ne zrovna jednoznačnou již od 

pohraniční války v roce 1979. Velmi zjednodušeně se dá i konstatovat, že vzájemné interakce 

byly stabilní. Konkrétně od 90. let až do roku 2010. V tomto časovém úseku země dosáhly 

stabilizace vztahů. Navrch k tomu se jim podařilo i vyřešit část vzájemných územních sporů. V 

oblasti obchodu a investic došlo mezi státy k stabilnímu růstu, který až do dnešního dne 

nepoklesl (Cuong a Hoa 2018, str. 319–320).  

 Vzájemné interakce mezi zeměmi mají jeden společný charakter. Na veřejnosti a během 

schůzek si vrcholní představitelé slibují, že budou vzájemně spolupracovat a podporovat se, ku 

prospěchu obou zemí (Vuving, 2014). Reálně však v praxi k takovým pokrokům a vřelému 

jednání nedochází. Tento problém je patrnější v činech, které Čína vůči svému jižnímu 

sousedovi aplikuje. Na jednu stranu Čína vystupuju a prezentuje sebe sama jakožto partnerské, 

a především přátelské země Vietnamu, avšak přednější jsou pro ni její vlastní cíle. Ukázkovou 

situací se pro tento argument stal problém, který nastal v roce 2014. Tehdy čínská státní firma 

spustila bez vědomí či povolení Vietnamu vrtnou soupravu do vod, které však patří do výlučné 

ekonomické zóny Vietnamu (Vuving, 2014). Vietnamská strana velmi tvrdě tento akt 

odsoudila. Představitelé země se rozhodli uspíšit plánovanou návštěvu Spojených států 

amerických. Ty v té době značně odsuzovaly jednání Číny v regionu a rádi podpořili kritiku 

Vietnamu vedenou vůči Číně (Associated Press in Washington and Beijing, 2014). Na tento 

akt, lze pohlížet ze dvou úhlů. Prvním je snaha Vietnamu o vyvážení moci, pramenící z obav, 

které vytváří Čína svým chováním. To působí velmi sebevědomě a suverénně, až by se dalo 

říci, že arogantně vůči svému sousedovi a partnerovi. Druhým úhlem, který se dá na 

Vietnamské rozhodnutí pohlížet je snaha ukázat svou nezávislost na Číně. Přestože vietnamské 

námořnictvo nemůže konkurovat tomu čínskému, jsou tu i jiné možnosti, které se Vietnamu 

nabízejí, jak vzdorovat Číně a ten je využil.  
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Výše zmíněná krize ohledně vrtné soupravy ukázala na další problém, který si s sebou 

vietnamské obyvatelstvo nese, a to obavy a nedůvěra pramenící v nerovném přístupu Číny ke 

svému sousedovi. Po spuštění vrtné soupravy v roce 2014 ihned následovaly rozsáhlé protesty 

z řad vietnamského obyvatelstva. Tyto protesty se odehrávaly po celé zemi a přinesly smrt 

přinejmenším 21 lidem a poničení značného množství továren zahraničních zemí (Hodal, 

2020). Informace, které nám tyto protesty poskytly, jsou jednak pravděpodobné negativní 

vnímání vietnamské politiky vůči Číně v zemi, ale také vzrůstající frustrace z narůstajícího 

ekonomického vlivu Číny ve Vietnamu. Jak naznačuje grafu A (viz příloha č. 1) 80 % 

Vietnamců vnímalo vzestup Číny jakožto velkou hrozbu pro svou zemi. To jasně dokazuje 

určitou míru obav, které Čína svým jednáním vyvolává. Krize v roce 2014 také poukázala na 

rozdělenost vrchních představitelů země k vypořádání se s Čínou. Jedni zastávali názoru, že je 

potřeba krizi zažehnat lepší komunikací se sousedem a protesty zastavit, aby dále 

neprohlubovaly pomyslnou propast mezi zeměmi. Na druhé straně pak stáli ti, co si 

uvědomovali nerovný přístup Číny vůči jejich zemi a rozhodli se pro to využít třetích zemí 

k vyvážení moci. Pomoc začali hledat jak v regionu, tak i ve Spojených státech amerických, 

které dlouhou dobu udržují zájem o dění v regionu (Manyin, 2018, str. 208–2018). Taková to 

spolupráce by pomohla Vietnamu vyvážit vojenskou moc Číny, která je v regionu největší jak 

do počtu, tak i technologicky. Na dalším grafu B (viz příloha č. 2) je pak vidět že 90 % 

dotázaných Vietnamců má obavy z narůstající vojenské moci svého souseda.  

Problém, který vyplouvá v posledních letech na povrch, je zvětšující se propast mezi 

čínskou a vietnamskou ekonomikou. Země spolu vedou bohatý obchod. Čína nastoupila na 

cestu rychlého rozvoje a modernizace. Vyřazené technologie pak prodává právě do Vietnamu. 

Ten mimo jiných komodit zásobí Čínu surovými materiály a zemědělskými produkty. Celkově 

se tedy prohlubuje závislost Vietnamu na rozmarech severního souseda. Během desetiletí od 

roku 2004 do roku 2014 se vietnamská závislost na importu zdvojnásobila. Na to reagoval 

Vietnam snahou o narovnání prostředí například čínskými investicemi ve Vietnamu nebo 

zlepšení podmínek na čínském trhu pro vietnamské produkty (Cuong a Huo 2018, str. 316–

320). Přestože jednání a kroky pro narovnání situaci byly podniknuty, realita zůstává 

nezměněná a Čína stále více prorůstá do ekonomiky Vietnamu.  

Dalším způsobem, jakým začal Vietnam konfrontovat Čínu ohledně sporných území 

v Jihočínském moři, je zapojení všech aktérů do širší diskuze. Tím zahrnul více zemí do 

jednání. Aktivní snaha Vietnamu o řešení krize Jihočínského moře na úrovni ASEAN vede 

k tomu, že bilaterální problém mezi státy se v tu chvíli stává problémem regionálním. Tím se 

podaří vtáhnout do sporu i země, kterých se spory v Jihočínském moři netýkají (Hiebert 2015 
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str. 5–6). Za poslední roky se Vietnam ukázal, jako nejaktivnější hlas volající po společném 

řešení. Díky tomu se poměr sil vyrovnává, ať již ve smyslu politické síly, ale i té vojenské.  

 Vrcholné představitele Vietnamu znepokojuje, jak za poslední roky vzrůstá aktivita 

Číny v sousedních zemích. Konkrétně tedy v Laosu a Kambodže. Obavy z toho plynoucí se 

týkají především chudosti těchto států a možného velmi razantního vlivu čínské ekonomiky ve 

prospěch čínských zájmů (Albert, 2019). V případě Laosu došlo k uvědomění si nevýhodnosti 

bilaterálních vztahů mezi jimi a Čínou. Tuto příležitost využil jeho východní soused, a přestože 

Vietnam sám nemohl dostatečně investovat do země, mohl alespoň zprostředkovat možnosti 

investic z jižní Koreje nebo Japonska (Nguyen 2015). To se ovšem nelíbí čínské straně, která 

tímto přichází o možnost rozšiřovat svůj vliv skrze investice, či jako v tomto případě iniciativu 

Hedvábné stezky. To nás přivádí k dalším obavám, které Čína působí Vietnamu působením na 

západní hranici. Laos jakožto chudá země by rád využil potenciálu výroby elektrické energie, 

který se mu nabízí díky řece Mekong. Aby si však mohl takové stavební projekty dovolit, musí 

se obrátit na Čínu, která má nejenom dostatečné finanční prostředky pro takové projekty, ale 

zároveň i zkušenosti a kapacity pro takové stavby (VOA News, 2020). To staví Vietnam do 

nelehké pozice, vzhledem k tomu, že se těmito investicemi přichází i dva problémy. Prvním je 

tedy vzrůstající vliv Číny na Laos díky zadlužování země. Druhým je pak hrozba plynoucí ze 

zeměpisné polohy řeky Mekong. Ta totiž po proudu protéká skrze čínské přehrady, následně 

přeš další země včetně Laosu do Vietnamu, kde ústí do moře. To znamená, že díky svým 

vlastním přehradním kapacitám a potencionálního vlivu na další přehrady, může Čína s 

nadsázkou řečeno omezit dostupnost vody v jižním Vietnamu. Tím by dokázala dostat Vietnam 

do nelehké situace a mohla na něj vyvíjet silnou strategii nátlaku a podněcování. 

4.1.1 Shrnutí 

Čína a Vietnam jsou partneři, avšak je nutno brát s rezervou do jaké míry se jejich vzájemná 

tolerance může vyostřit. Na krocích, které Vietnam podniká, je patrné, že jeho pozice je vůči 

Číně nikoliv rovnocenná nýbrž defenzivní. Což je patrné i v přístupu Číny vůči Vietnamu, ta 

využívá své dominantní ekonomické pozice a snaží se o co nejsilnější a nejdominantnější pozici 

v ekonomice Vietnamu. To se ve výsledku odráží v ekonomické situaci v zemi. Vliv Číny na 

vietnamskou ekonomiku v negativním smyslu si občané uvědomují, zvláště v kontextu 

uplynulých let, kdy vývoj Číny na rozdíl od toho Vietnamského prudce vzrůstá. Čína na svého 

jižního souseda netlačí ve smyslu nátlaku či vyhrožování, ale je patrné, že jej považuje za stát 

sobě podřízený. Tomu se Vietnam snaží vzdorovat všemi možnými prostředky. Patrné pak je i 

snaha ze strany Vietnamu snažit se čínský vliv na region omezovat či balancovat. To se mu 
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relativně daří, především i díky schopnosti dobré orientace v regionálním dění a mezinárodní 

spolupráci na mezistátní úrovni. Vrcholní představitelé Vietnamu si uvědomují, že přes 

veškerou snahu, kterou mohou vyvinout k udržení si co největší autonomie a vyvážení moci a 

vlivu Číny, nejde vzdorovat Číně bez pomoci ostatních regionálních i neregionálních mocí. 

Díky uvědomění si této situace pracují na společné kooperaci mezi zeměmi ASEAN, ale i 

jiných zemí, které mohou vyvážení moci v regionu proměnit. Zároveň se však sále snaží 

snižovat napětí se svým sousedem, aby tím předešli záminkám k vyostření situace. 

 

Tabulka č. 1: Tabulka znázorňující vztah mezi indikátory hegemonie a konkrétními 

situacemi. 

 
A B C D E F G 

Spuštění vrtné soupravy (2014) X X X O O O O 

Čínský nevyvážený export a import s 

Vietnamem 
O O X O X X O 

Čínské investice na řece Mekong O O O X X X O 

Zdroj: autor 

Písmena A-G referují indikátory, viz kapitola 2.2.2 Operacionalizace 

O= dochází k naplnění daného indikátoru 

X= nedochází k naplnění indikátoru 

 

Do výše uvedené tabulky jsem zanesl tři vybrané případy, kdy ze strany Číny došlo k nějaké 

rozsáhlejší činnosti, která ať už přímo či nepřímo ovlivnila Vietnam. Sloupce A–G odkazují na 

indikátory hegemonie (viz 2.2.2 Operacionalizace). Poté co jsem každý z uvedených případů 

popsal a zhodnotil, vypsal jsem do tabulky, zda dochází k naplnění indikátoru či nikoliv. Díky 

tomu mohu vizuálně demonstrovat své zjištění. 

 První výsledek, který z mé analýzy vyplívá, je, že v každém případě nalezneme 

tendence, které pravděpodobně vychází z hegemonických záměrů Číny. Zároveň ve všech třech 

případech došlo k naplnění více jak poloviny indikátorů. To beru jako další potvrzení toho, že 

skutečně dochází z čínské strany k hegemonickým tendencím. Posledním výstupem, na který 

chci poukázat je, že indikátory byly u všech třech naplněny jen v bodě G (Snaha zajistit kontrolu 

nad zemí, která má vojensko-strategický, zdrojový nebo ekonomický význam.). Jde tedy o 
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patrný a opakující se jev, kdy se Čínská lidová republika snaží o získání strategické nadvlády 

nad zemí druhou v našem případě tedy Vietnamem. 

4.2 Čínsko-filipínské vztahy  

Čína dlouhodobě udržovala dobré vztahy s Filipínami. Již od navázání společných vztahů 

v roce 1975 spolu země komunikují a spolupracují. Jediné zhoršení vztahů zaznamenaly kolem 

roku 1995 a 1997. Celkově tedy budování vztahů pokračovalo až do roku 2009. V tomto roce 

totiž vydala Manila zákon, kterým zákonně potvrdila své nároky na ostrovy v Jihočínském moři 

(Republic of the Philippines NO. 3046 and NO. 5446, 2020). To významně poškodilo vzájemné 

vztahy.2 

V roce 2010 nastoupil do funkce prezidenta Benigno Aquino III. V této funkci setrval 

až do roku 2016, kdy jej vystřídal současný prezident Rodrigo Duterte. Začátek doby nástupu 

Aquino III je považován za konec zlaté éry Filipínsko-čínských vztahů. Tato období (2001–

2010) se vyznačovalo masivními investicemi Číny na Filipínách. Ty byly celkově největším 

příjemcem těchto investic v regionu (Palanca 2019, str. 93–94). Celé volební období prezidenta 

Benigna Aquino III (2010–2016) se co do vztahů s Čínou neslo v jednotném duchu, a to 

námořních sporů. Na začátku roku 2011 se ve filipínské exkluzivní ekonomické zóně 

pohybovala filipínská průzkumná loď, jejímž cílem byl seismický průzkum mořského dna a 

hledání nerostných bohatství. Tato loď se dostala do kontaktu se dvěma čínskými hlídkovými 

loděmi a byla donucena odplout. Filipíny na tento incident reagovaly vysláním vlastních lodí, 

avšak čínské lodě již nenalezly. Po zástupcích Čínské lidově republiky v Manile bylo 

požadováno vysvětlení (Storey 2011). Toho se jim dostalo 24. března, když mluvčí ministerstva 

zahraničí konstatoval, že Čína má nespornou suverenitu nad Spratlyho ostrovy a v přilehlém 

moři, a tudíž žádný jiný stát či organizace nesmí provádět průzkum nerostných bohatství bez 

povolení příslušných čínských úřadů (Storey 2011). Filipínský prezident se začal obávat, že do 

budoucna takovýchto incidentů může přibývat, ba dokonce může dojít i k vystření situace. 

Rozhodl se tedy zahájit plošnou modernizaci filipínských ozbrojených složek (De Castro 2017, 

str. 37–38.). Celý tento incident a následné kroky eskalovaly napětí. Je patrné, že Aquinova 

administrativa nespatřovala ve společném dialogu smysl a raději sáhla po více konfrontačním 

nástroji.  

 
2 Upozorňuji, že pro správný kontext této kapitoly je potřeba vzít v potaz roky předcházející mnou zkoumanému 

časovému úseku. Důvodem je potřeba zahrnutí podstatných událostí, které započaly těsně před začátkem tohoto 

období. 
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Rok 2012 přinesl další ránu pro již tak poškozené vzájemné vztahy. Čína v tomto roce totiž 

obsadila dvě skály Scarborough Shoal na které si jak Čína, tak Filipíny dělají nárok. Obsazení 

předcházela série incidentů, při kterých se střetly námořní síly Filipín a čínští rybáři (Wong, 

2017). Čína odmítla veškeré výzvy k dialogu, s tím tvrzením, že je v právu. Využila 

nedostatečných vojenských kapacit Filipín a zablokovala přístup filipínským rybářům do 

oblasti (Wong 2017). Filipíny všechny tyto akce vnímaly jako porušení vlastní suverenity. Čína 

tímto aktem porušila filipínský zákon z roku 2009, o kterém jsem psal již výše. Další 

skutečnost, kterou tato situace přinesla, bylo rozhoření Filipínců nad přístupem Spojených 

států, na které spoléhali.  

 Vzhledem k tomu že se výše zmíněný problém z kapacitních důvodů nedal vyřešit silou, 

když spojenci nechali Filipíny bez pomoci přímé intervence a Čína odmítala spor vyřešit, 

musely se Filipíny obrátit na jinou instituci. V roce 2013 tak podaly žalobu k mezinárodnímu 

soudnímu dvoru v Haagu (Palanca 2019, str. 101–102). Čínská strana se odmítla k žalobě 

vyjádřit vzhledem k tomu, že odmítala přiznat nárok Filipín. Vzájemné vztahy se propadly na 

pomyslné dno. To je očividné na Čínských investicích na Filipínách, které mezi lety 2013–2016 

prakticky neexistovaly (Palanca 2019, str. 93). Postup, ke kterému se musely Filipíny uchýlit, 

byl jedinou možností, která jim v dané situaci zbývala.  

 V roce 2014 se na internetu začaly objevovat záběry3, na kterých bylo patrné, že Čína 

buduje umělé ostrovy na alespoň dvou Filipínami nárokovaných územích. Tyto práce byly 

dokončeny v roce 2015. Nově vzniklý umělý ostrov pak začal sloužit čínským ozbrojeným 

složkám, které si na jeho povrchu vytvořili základnu včetně přístavu a plochy pro přistávaní 

letadel (China proceeds with building artificial islands on reefs claimed by Philippines, 2015). 

Tento čin vytvořil další třecí plochy mezi Čínou a ostatními státy vznášejícími nárok na danou 

lokalitu. Avšak krom toho aspektu přinesl i novou skutečnost. Díky tomuto umělému ostrovu, 

který krom přístavu zahrnuje i přistávací plochu, mohou čínské ozbrojené složky efektivněji 

projektovat sílu v regionu. Demonstraci takových schopností předvedli v roce 2018, kdy vyslali 

bombardér H–6K4, který úspěšně přistál a zase vzlétl na základně vybudované na umělém 

ostrově ve sporných vodách (De Castro 2019). 

 Jak již bylo zmíněno, komunikace na nejvyšší úrovni mezi státy prakticky neexistovala. 

To se změnilo v roce 2016. Tehdy vyhrál volby současný prezident Rodrigo Duterte. Jeho 

 
3 GUINTO, Joel, 2020. China Builds Artificial Islands in South China Sea. In: Bloomberg [online]. Bloomberg L.P., 
20.06.2014 [cit. 2020-07-29]. Dostupné z: https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-06-19/china-builds-
artificial-islands-in-south-china-sea 
4 Strategický bombardér s doletem až 6 000 km, schopný nést velké množství různé munice včetně jaderných 

zbraní. 
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nástup přinesl doslova obrat zahraniční politiky vůči Číně. Hned po svém nástupu započal tzv. 

drogovou válku, jejímž cílem má být odstranění veškeré produkce, distribuce a konzumace drog 

na filipínském území (Ratcliffe, 2020). Metody, které prosazuje, jsou však vnímány velmi 

rozporuplně, vzhledem k tomu že často porušují lidská práva. Na tyto činy reagovala 

administrativa Baracka Obamy, která odsoudila tyto akce. V návaznosti na tuto reakci pak 

filipínský prezident reagoval osočením Spojených státu amerických z nespolehlivosti. Dále 

konstatoval, že mu nedělá problém obrátit se raději na Čínu či Rusko v případě potřeby (BBC 

2017). Duterte také rozhodl, že je již na čase opustit od nekompromisního postoje vůči Číně. 

To bylo naplněno v různých sférách. Nejdříve byly obnoven delegační cesty mezi Filipínami a 

Čínou, kdy i sám filipínský prezident navštívil svůj protějšek z Číny. Výstupem tohoto setkání 

bylo zlepšení vztahů mezi zeměmi (Duterte in China: Xi lauds 'milestone' Duterte visit, 2020).  

 Následovalo mnoho změn a reakcí na ně. V roce 2016 po třech letech rozhodl 

mezinárodní soud o tom, že oblast, kterou Čína obsadila v roce 2012 a na které vybudovala 

umělý ostrov, patří filipínské republice. Tudíž nárok, který si na toto území včetně exkluzivní 

ekonomické zóny nárokovala Čína, je neoprávněný (Santos 2016). Tím dostaly Filipíny do ruky 

trumf, který by mohl být použit například k vyhlášení války. Avšak filipínský prezident se 

rozhodl naopak situaci nevyostřit a použít jí ke zlepšení situace. Duterte přišel s tím, že je 

potřeba upozadit bezpečnostní politiky ve prospěch vzájemné ekonomické spolupráce s Čínou. 

Dále prezident nařídil, aby s okamžitou platností filipínské námořní síly přestaly podnikat 

společné hlídkové plavby s americkým námořnictvem právě ve sporné oblasti (De Castro 2017, 

str. 44–45). Důvodem pro tento krok byla snaha vyhnout se případným incidentům mezi 

námořními silami a dalšímu zhoršení situace. Čína reagovala na možnost potencionálního 

zlepšení situace tím, že přišla sama s několika kroky „dobré vůle“. Jednak zrušila embargo 

z roku 2012 na dovoz několika komodit včetně ovoce, ale hlavním aktem bylo to, že zrušila 

blokádu pro filipínské rybáře a ti mohli obnovit několik let přerušený rybolov ve vodách 

sporných území. Avšak stále na jejich aktivity dohlížela Čínská pobřežní stráž (Hunt 2016). 

Všechny tyto události vedly k tomu, že Čína dostala jakýsi signál, že znovu může začít pronikat 

do Filipín ve smyslu ekonomických investic. 

 Ekonomicky vzato pak je zřejmé, že obnovení vztahů a změna postoje Filipín vedly 

k otevření domácího trhu tomu Čínskému. Tím, že se vzájemné interakce přesunuly 

z teritoriálních sporů k vzájemné kooperaci, se otevřela cesta ke zklidnění napětí mezi zeměmi. 

Meziročně (2016 a 2017) tak došlo k navýšení importu z Číny do Filipín z 20,8 % na 26,4 % 

(Wong 2017). To dokazuje, jak okamžitou reakci vyvolala pozitivní změna zahraniční politiky 

země vůči Číně. 
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Průzkum agentury PEW RESEARCH CENTER mezi lety 2015 a 2017 (viz příloha č. 3 graf C) 

ukazuje, že v průběhu toho období Filipínci jednoznačně začali upřednostňovat zlepšení situace 

s Čínou a navázání ekonomické spolupráce na úkor řešení územních sporů. Na grafu D (viz 

příloha č. 4) je však patrné, že přes celkové zlepšení vztahů mezi zeměmi, a naopak ostřejší 

rétorice prezidenta Filipín vůči Spojeným státům, dává stále více populace přednost Spojeným 

stát americkým před Čínou. S tím je spojen i graf E (viz příloha č. 5) na kterém se dle průzkumu 

z roku 2017 Filipínci vyjádřili tříčtvrteční většinou pozitivně k otázce, zda je pro jejich zemi 

dobré, když jsou zde dislokovány jednotky Americké armády. Z těchto grafů pak vyplývá 

celkový přístup filipínského obyvatelstva, které si vítá čínské investice, ale zároveň podporuje 

spolupráci se Spojenými státy. Zahraniční politika a veřejné mínění se na Filipínách odvíjejí od 

historického kontextu spolupráce s USA. Filipíny se co do zahraniční politiky dlouhé roky 

spoléhaly na vedení ze strany svého spojence. V druhé polovině minulého století pak dlouhou 

dobu dávali přednost spíše Taiwanu než pevninské Číně, a to i v době kdy Čína začala 

ekonomicky velmi růst. Z dlouhodobějšího hlediska pak Filipíny neměly žádnou stabilní 

zahraniční politiku vůči Číně (Palanca 2019, str. 94). To značně vysvětluje turbulentní politiku 

v zahraniční politice Filipín vůči Číně v celém 21. století. Od pozitivního vývoje v prvním 

desetiletí, přes napjaté vztahy s nulovými vzájemnými styky až k Duterteho politice sblížení. 

 

4.2.1 Shrnutí 

Zahraniční politika Filipín se nese v duchu turbulencí. Dáno to je samozřejmě danou situací, 

v níž se zrovna státy nacházejí, ale i absencí stabilní dlouhodobé politiky Filipín. Vzájemné 

vztahy se stále točí okolo sporných území v Jihočínském moři. Vzájemná jednání k ničemu 

nevedla a Čína si začala dělat, co chtěla. Filipíny nebyly schopny, jakkoliv Číně vzdorovat a 

musely se obrátit na jedinou instituci, která mohla něco udělat. Přestože však soud rozhodl ve 

prospěch Filipín, spor nebyl dodnes vyřešen. Čína se své pozice nevzdá a Filipíny ji nemohou 

nikterak ohrozit. Příchodem nového prezidenta Filipín se hodně změnilo. Nejenže byly znovu 

navázány vztahy mezi zeměmi, ale došlo i ke znatelnému zlepšení situace. Prezident Duterte se 

rozhodl zvolit strategii, kdy přijmul, že se situací v Jihočínském moři nic nezmůže, ale pokusil 

se to obrátit ve prospěch své země. Filipíny tedy z tohoto oteplení vztahů a otevření ekonomice 

Číny začali těžit i na úkor ztráty území. Nejlépe z celé situace vyšla právě Čína. Rozšířila svůj 

ekonomický vliv do země, která jí byla určitý čas uzavřena. Díky rezignaci na uzemní spory ze 

strany Filipín, získala území, které jí dobře slouží ze dvou úrovní. Jednak díky ní získali oblast, 

ve které mohou těžit veškeré nerostné bohatství a dále pak získali strategické území. Ziskem 
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tohoto území se ze strategického hlediska dostali do pozice, kdy mohou dislokovat velké síly 

přímo do pomyslného srdce Jihočínského moře. Přestože nový filipínský prezident má poměrně 

ostrou rétoriku vůči svému dlouholetému spojenci Spojeným státům americkým, obyvatelé 

Filipín stále vidí raději spolupráci s nimi než s Čínou.  

 

Tabulka č. 2: Tabulka znázorňující vztah mezi indikátory hegemonie a konkrétními 

situacemi. 

  A B C D E F G 

Obsazení území nárokovaného Filipínami. X X X X O O O 

Zrušení blokády filipínských rybářů. O O X X X X X 

Výstavba vojenské základy na zabraném 

území. 
X X X X O O O 

Zdroj: autor 

Písmena A–G referují indikátory, viz kapitola 2.2.2 Operacionalizace 

O= dochází k naplnění daného indikátoru 

X= nedochází k naplnění indikátoru 

 

Do víše uvedené tabulky jsem zanesl tři vybrané případy. Vybral jsem záměrně případy, ze 

kterých vyplynuly nějaké změny pro zahraniční politiku nebo aktéry. Sloupce A–G odkazují na 

indikátory hegemonie (viz 2.2.2. Operacionalizace). Následně jsem ke každému průniku 

indikátoru a případu vepsal zhodnocení, zda dochází k jeho naplnění či nikoliv. 

 Výsledky vyplívající z mé analýzy jsou takové, že Čína má tendence přistupovat 

k Filipínám ze strany nátlaku. To pravděpodobně odkazuje na vzájemné vztahy mezi roky 2011 

až 2016, kdy se vzájemné vztahy zúžily jen na takovéto formy interakce. Naopak tomu je u 

druhého případu, tady naopak je nátlak upozaděn. Dochází však k jinému trendu. Tím je 

navázání kooperace s cílem zlepšení situace. Reálně to však znamená, že byly Filipíny 

odměněny za své „dobré chování“ stažením restrikcí. V zjednodušené formě by se dalo říci, že 

pokud jdou na ruku Číně, jsou odměněni a pokud je situace opačného rázu, neváhá Čína sáhnout 

po nátlaku. Každopádně z přístupu Číny vůči spornému území a její zabrání části tohoto území 

jasně vypovídá, že upřednostňuje vlastní zájmy a neváhá kvůli tomu obětovat dobré vztahy. 
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5 Závěr 

Cílem této práce bylo zjistit, zda došlo k proměně zahraničních vztahů mezi Čínou a vybranými 

zeměmi ve zkoumaném období. Odpověď na tuto otázku není samozřejmě jednoduchá ani 

jednoznačná. Stejný problém nastane i při zhodnocení hegemonických postupů vůči 

zkoumaným zemím. 

 Co se vztahů týče, Čína udržuje vůči Vietnamu relativně stále stejnou zahraniční 

politiku. Výkyvy se vyskytují spíše výjimečně a jsou způsobeny spíše krátkodobými 

záležitostmi než nějakou zásadní změnou směru politiky. Je patrné, že je značný rozdíl mezi 

tím, co by si čínská strana představovala, aby pro ni Vietnam byl, a čím Vietnam reálně je. 

Ovšem dá se říci, že čínská zahraniční politika vůči Vietnamu nezaznamenala v období po 

nástupu Si Ťin-pchinga výrazné změny.  

 Čínsko-filipínské vztahy zaznamenaly obrovský posun a obrat o téměř 180 stupňů. 

Zahraniční politika se změnila z velmi vyhrocené na relativně klidnou, až na první pohled 

přátelskou. Přesto zde hrají velkou roli nevyřešené spory, které může jakýkoliv incident znovu 

rozvířit. Na první pohled by tedy šlo dojít k závěru, že se zahraniční politika od nástupu Si Ťin-

pchinga změnila. Ovšem konstatovat takový fakt, by bylo velmi krátkozraké. Do případu 

Čínsko-filipínských vztahů je potřeba zahrnou širší kontext. Můžeme říci, že se změnila, ale 

reálně má značně kolísavý charakter, kdy dochází k postupnému oteplování následované 

ochlazením vzájemných vztahů. Tudíž závěrem. Ano, došlo ke změně politiky, ale k té v 21. 

století dochází velmi pravidelně. V roce 2022 končí období současného prezidenta Duterteho a 

jeho nástupce může přinést znovu naprostý obrat.  

 Co se týče Čínské regionální pozice. Lze s jistotou říci, že Čína projevuje znatelné 

hegemoniální tendence. Tudíž zde dochází ke kumulaci moci a vlivu v regionu na úkor 

ostatních států. S jistotou však nelze určit, zda Čína k takovému postu směřuje záměrně, či jestli 

se jedná jen o snahu Číny expandovat dál. Z tabulek č. 1 a 2 vyplívá, že Čína hegemonické 

tendence vykazuje, avšak míra těchto tendencí se liší v závislosti na státech. Vůči Vietnamu 

využívá prostředky ovlivnění a nátlaku. Naopak v chování vůči Filipínám využívá Čína spíše 

prostředků hrubé síly a v poslední době i odměňování za chování slučující se s představami 

Číny. Tato strategie by se dala nazvat „cukr a bič“. 

 

Summary 

The aim of this work was to determine whether there was a change in foreign relations between 

China and selected countries in the period under study. The answer to this question is, of course, 
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neither simple nor unambiguous. The same problem occurs when evaluating hegemonic 

practices towards the studied countries. 

In terms of relations, China maintains relatively the same foreign policy towards 

Vietnam. Fluctuations occur exceptionally and are caused by short-term issues rather than a 

fundamental change in policy direction. It is clear, that there is a significant difference between 

what the Chinese side would imagine Vietnam to be for it and what Vietnam really is. However, 

it can be said that China's foreign policy towards Vietnam has not changed significantly in the 

period since Xi Jinping took office. 

Sino-Philippine relations have seen a huge shift and turn. Foreign policy has changed 

from very sharp to relatively calm, at first sight even friendly. Nevertheless, unresolved disputes 

play a big role here, which can be stirred up again by any incident. At first glance, therefore, it 

could be concluded that foreign policy has changed since Xi Jinping took office. However, to 

state such a fact would be very short-sighted. In the case of Sino-Philippine relations, a broader 

context needs to be included. We can say that it has changed, but in reality, it has a very 

fluctuating character, when there is a gradual warming followed by a cooling of mutual 

relations. Therefore, in conclusion, there has been a change in policy, but it happens very 

regularly in the 21st century. In 2022, the term of current President Duterte ends and his 

successor can bring a complete turnaround again. 

 Regarding China's regional position. It is safe to say that China is showing significant 

hegemonic tendencies. Thus, there is an accumulation of power and influence in the region at 

the expense of other states. However, it is not possible to determine with certainty whether 

China is moving towards such a position deliberately, or whether it is only China’s effort to 

expand further. Tables 1 and 2 show that China has hegemonic trends, but the extent of these 

trends varies from country to country. It uses means of influence and coercion against Vietnam. 

On the contrary, in its behaviour towards the Philippines, China uses rather the means of brute 

force and, more recently, rewards for behaviour that is in line with China's ideas. This strategy 

could be called  the "sugar and whip" strategy. 
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Zdůvodnění výběru práce 

Bakalářskou práci jsem se rozhodl psát na téma vztahů mezi Čínou a vybranými zeměmi 

ASEAN od nástupu Si Ťinpchinga. K výběru tohoto tématu mě vedlo více faktorů. Dlouhodobě 

mám zájem o Čínskou lidovou republiku, její zahraniční vztahy a bezpečností politiku. Čína je 

bezesporu ústředním regionálním aktérem, jehož činy v daném regionu udávají směr vývoji 

situace. V minulosti jsem několikrát zaznamenal problematiku nárokování si Spratlyho ostrovů. 

Konkrétně se tedy jednalo o to, že Čínská lidová republika vytvářela „umělé“ ostrovy na 

útesech, které si však nenárokovala jako jediná. Tehdy jsem poprvé projevil zájem o celou 

problematiku sporných území Jihočínského moře. Především mě zajímalo, co kroky podnikané 

Čínskou lidovou republikou mohou způsobit v daném regionu, nebo jak se státy, které si 

nárokují části jihočínského moře staví k činům Číny. Zajímavý je také samotný postoj čínských 

nejvyšších představitelů a jejich proměna v čase. Při kontrole, zda toto téma nebylo v 

předchozích letech použito jsem byl překvapen, protože práce psané na toto téma měly z velké 

části hlavně právně-ekonomické charaktery. Rozhodl jsem se tedy zpracovat téma Vztahy mezi 

Čínou a vybranými zeměmi ASEAN z hlediska politologického. 

 

Předpokládaný cíl 

Cíl, který jsem si stanovil, je zjistit, zda výměna Si Ťin-pchinga ve funkci (Generální 

tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny v roce 2012 a následně Prezident Čínské 

lidové republiky roku 2013) ovlivnila vztahy mezi Čínskou lidovou republikou a vybranými 

zeměmi ASEAN, konkrétně Filipínami a Vietnamem. Mým záměrem bude zjistit, zda došlo se 

změnou vedení v Číně také ke změnám v jejich vztazích s Vietnamem a Filipínami. Postupovat 

tedy budu analýzou vzájemných vztahů ve funkčních období obou čínských prezidentů. V další 

části pak porovnáváním vzájemných vztahů v časových úsecích funkčních období současného 

a minulého čínského prezidenta zjistím, jestli ke změně došlo a jakým směrem se vývoj ubírá. 

Záměrně jsem si vybral právě Si Ťinpchinga a období jeho vedení. Právě v tomto období totiž 

dochází k růstu napětí v Jihočínském moři. Rád bych prozkoumal působení a vliv Číny na 

region spadající pod skupinu ASEAN. Zda dochází od konce roku 2012 potažmo začátku 2013 

k sbližování či naopak chladnutí vztahů. Přístup zahraniční politiky vůči těmto zemím pak 

porovnám s přístupem, jenž byl za předchůdce Si Ťin-pchinga. V závěru práce pak budu 

schopen říci, zda došlo k změně zahraniční politiky Číny vůči vybraným zemím, nebo je 

udržován dlouhodobě stejný přístup. 
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Metodologie práce 

Rozhodl jsem se, že pro potřeby mého výzkumu se nejvíce hodí komparativní případová 

studie. Volil jsem mezi komparativní případovou studií a vícepřípadovou studií, která zkoumá 

určitý jev, sadu znaků či teorií na více případech nezávisle na sobě. Právě ona nezávislost byla 

důvodem, proč jsem si vybral komparativní případovou studii namísto vícepřípadové. Rozhodl 

jsem se tak na základě potřeby zkoumat rozdíly/podobnosti mezi projevy určitých znaků/jevů 

u více případů. Mou hlavní výzkumnou otázkou je: „Došlo ke změně vzájemných vztahů mezi 

Čínou a vybranými zeměmi ASEAN po nástupu Si Ťin-pchinga?“ Má komparace bude 

diachronní vzhledem k vázanosti na časovou osu. Postupovat budu tak, že analyzuji vzájemné 

vztahy Číny a Vietnamu za úřadování Chu Ťin-tchao stejně jako vztahy mezi Čínou a 

Filipínami. Stejné analýzy provedu v druhém období, tj. za úřadování Si Ťin-pchinga. Následně 

provedu vzájemnou komparaci, na jejímž základě budu schopen říci, zda se se změnou 

prezidenta změnila také zahraniční politika vůči cílovým zemím. 

 

Základní charakteristika tématu 

ASEAN jakožto mezinárodní organizace od svého založení neustále rozšiřuje své 

působení a agendu. V současné době se jedná se o nezanedbatelného aktéra jak lokální úrovně, 

tak mezinárodního pole. Její působení má vliv na celé území jihovýchodní Asie. Právě toto 

území je ekonomicky velice důležité pro světový obchod, především kvůli lokálním uzlům 

lodní dopravy. Oproti tomu stojí Čínská lidová republika jakožto Asijský stát, který 

zaznamenává konstantní ekonomický růst, což jde v ruku v ruce s potřebou obchodu. Ten je z 

velké části veden skrze námořní cesty, jejichž část vede skrze Jihočínské moře. Vzájemné 

vztahy jsou pro tento region klíčové a jejich narušení si nikdo nepřeje. Přesto Čína v druhé 

dekádě tohoto století začala budovat umělé ostrovy na sporných území. Otázkou tedy zůstává, 

jestli jde o regionální čínskou expanzi nebo pouze o snahu vyvážit lokální aktéry a zabezpečit 

tak svůj obchod a obchodní projekty jakými je například projekt „One Belt One Road“. 

 

Předpokládaná struktura práce 

V úvodu práce uvedu zvolené téma. Vysvětlím možný přínos a představím očekávání 

ohledně závěrů. V další části hodlám problematiku zasadit do širšího, nejenom historického 

kontextu tak, aby bylo jasné, čím se v pozdějších fázích budu zabývat. Následně bych představil 

samotnou metodologii práce a postupy s nimiž budu pracovat při samotné komparaci. V další, 

již empirické části, se zaměřím dohromady na čtyři analýzy. Tyto výsledné analýzy podrobím 

komparaci. Výsledky komparací pak odpoví na výzkumnou otázku a v závěru práce obhájím 

svůj výsledek. Na konci přiložím odbornou literaturu. 
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