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Kolegyně Tichá se ve své diplomové práci věnuje velmi obtížnému, bezmála tajemnému 

tématu, totiž snaze zařadit severokorejský režim do nějaké smysluplné politologické 

kategorie. Tuto snahu pak doprovází nelehkým úkolem tento režim také popsat, 

charakterizovat a vystihnout jeho dynamiku (ono opravdu nejde o statický režim, takové totiž 

existují jenom v hlavách některých teoretiků totalitarismu). 

 

Rámcem je autorce dodnes nejkomplexnější a z hlediska historiografie a charakteristik 

jednotlivých typů nejpodrobnější typologie nedemokratických zřízení, totiž ta, jíž vypracoval 

Juan Linz. Z něj se dají, dle autorky, na Koreu použít v zásadě tři typy: totalitní, post-totalitní 

a sultanistický. Autorka možná mohla využít některou seknundární literaturu, týkající se 

Linzových typů, ale pravda je, že takové příliš není. Linzovy typy jsou všeobecně uznávány, 

spory se vedou spíše o jejich aplikace na jednotlivé případy a o možnost používat je mimo 

ony empirické rámce, jež Linz studoval (především Evropa a americký kontinent, s důrazem 

na meziválečné období). Pravdou je, že v případě prohloubení zájmu o tuto oblast bude třeba 

prohloubit i teoretický rámec.  

 

Poté autorka sleduje, především na základě anglosaské literatury, vývoj režimu v jeho dvou 

fázích – od vzniku po rok 1970 a poté v období, jež je vlastním jádrem práce, totiž druhou 

fázi Kimovy vlády. Empirická část není vždy v souladu  s částí teoretickou, ale autorce se 

v zásadě vede ukázat sultanizaci režimu, který bývá obvykle definován jako původně 

totalitární. S ohledem na nedostatek literatury, absenci pamětí a celkovou uzavřenost 

studovaného režimu, je třeba autorku pochválit za vytěžení maxima z jinak limitovaného 

materiálu. 

 



Práce jistě trpí některými nedostatky, především v nepříliš invenční teoretické části, ale 

s ohledem na obtíže, jež u takového typu analýzy musí vznikat a také s ohledem na nízké 

zastoupení asijských studií v „globálních“ komparativních pracích, si autorka s úkolem 

v zásadě poradila. 

 

Doporučuji k obhajobě se známkou výborně – velmi dobře (dle průběhu obhajoby). 
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