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																																										Posudek	oponenta	na	diplomovou	práci:	
HLADÍKOVÁ,	Kristýna.	U.S.‐China	Cooperation	during	the	Six	Party	Talks.	UK	FSV	IMS	KAS,	

Praha	2014,	68	s.		
	
	 	Šestistranná	 jednání	 či	 rozhovory	 (Six	 Party	 Talks)	 jsou	 z	pohledu	 mezinárodních	
vztahů	 velice	 zajímavým	 mechanismem,	 který	 měl	 pomoci	 vyřešit	 dlouhodobý	 problém	
severokorejského	 jaderného	 programu.	 U	 jednacího	 stolu	 se	 sešly	 země,	 které	 nejsou	 na	
mezinárodní	 scéně	 vždy	 nutně	 partnery,	 ale	 často	 spíše	 rivaly,	 ale	 které	 nicméně	 spojoval	
společný	zájem	být	v	řešení	severokorejského	problému	angažovány.	To	do	jisté	míry	platí	i	pro	
Čínskou	 lidovou	 republiku	 a	 Spojené	 státy	 americké,	 jejichž	 vztahy	 jsou	 velice	 komplexní	 a	
komplikované.	 Kolegyně	Hladíková	 se	 ve	 své	 práci	 věnuje	 práce	 spolupráci	 těchto	 dvou	 zemí	
během	šestistranných	rozhovorů.		

	 Kolegyně	 si	 v	úvodu	práce	 stanovuje	výzkumný	cíl	 a	otázku	 (s.	 4)	 a	následně	popisuje	
obsah	 jednotlivých	kapitol	a	 jejich	význam	v	rámci	práce	 jako	celku.	Autorka	pracuje	s	tezí,	že	
přes	pochvalné	komentáře	americko‐čínská	spolupráce	nebyla	v	tomto	případě	příliš	efektivní	a	
nedosáhla	 svých	 zamýšlených	 cílů	 (s	 5).	 Poněkud	 více	 by	 mohlo	 být	 rozvedeno	 teoreticko‐
metodologické	ukotvení	práce,	kde	se	autorka	omezuje	pouze	na	to,	že	svou	práci	označuje	za	
případovou	 studii.	 Naopak	 rozbor	 literatury	 je	 zpracován	 pečlivě,	 autorka	 zdroje,	 s	nimiž	
pracuje,	kriticky	hodnotí	a	upozorňuje	na	jejich	přínos	i	slabé	stránky.		

	 V	práci	 samotné	 je	 první	 kapitola	 věnována	 vývoji	 americko‐čínských	 vztahů	 v	období	
po	konci	studené	války.	Tento	historický	exkurs	je	důležitý	k	pochopení	toho,	v	jakém	stavu	se	
nacházely	 vztahy	 mezi	 Washingtonem	 a	 Pekingem	 před	 tím,	 než	 se	 začala	 rozvíjet	 jejich	
spolupráce	v	rámci	šestistranných	jednání.	Druhá	kapitola	chronologicky	sleduje	vývoj	jednání	a	
jejich	hlavní	milníky,	 s	ohledem	právě	na	americko‐čínskou	spolupráci.	Konečně	 třetí	kapitola	
analyzuje	 hlavní	 faktory,	 které	 zabránily	 tomu,	 aby	 byla	 spolupráce	 mezi	 oběma	 zeměmi	
efektivnější,	a	v	důsledku	tak	potvrzuje	tezi,	kterou	si	autorka	stanovila	v	úvodu	práce.		

	 Autorce	se	její	hlavní	záměr,	tedy	analyzovat	americko‐čínskou	spolupráci	a	její	konečný	
neúspěch,	podařilo	naplnit.	Práce	není	pouhým	popisem	událostí,	nechybí	zde	vlastní	analýza	a	
autorka	 se	 nebojí	 prezentovat	 své	 vlastní	 závěry.	 K	některým	 tvrzením	 je	 možno	 mít	 určité	
připomínky	 –	 např.	 osobně	 bych	 neoznačil	 ČLR	 a	 KLDR	 v	době	 šestistranných	 rozhovorů	 za	
„spojence“	(s.	5,	s.	15).	Dle	mého	názoru	je	Severní	Korea	důležitá	pro	Čínu	spíše	právě	jako	ono	
nárazníkové	pásmo,	ale	její	vlastní	vojenský	a	hospodářský	přínos	pro	Peking	zase	není	až	tak	
zásadní,	 i	 s	ohledem	 na	 nevyzpytatelnost	 kroků	 severokorejského	 vedení	 a	 jejich	 častou	
nečitelnost	 i	 pro	 ČLR.	 Zároveň	 se	 Peking	 pochopitelně	 obává	 toho,	 že	 v	případě,	 že	 by	 se	
severokorejský	 režim	 zhroutil,	 vzniklo	 by	 na	 severu	 poloostrova	mocenské	 vakuum,	 které	 by	
mohly	zaplnit	Spojené	státy	a	jejich	spojenci.	Podpora,	kterou	Peking	poskytuje	Pchjongjangu,	je	
tedy	 z	určitého	 úhlu	 pohledu	 čistě	 pragmatická	 a	 pokud	 by	 došlo	 k	zásadnější	 změně	 situace	
v	regionu,	nebyl	by	dle	mého	názoru	pro	ČRL	problém	svého	„spojence“	opustit.				

	 Podobně	 se	 dá	 polemizovat	 s	tím,	 zda	 byly	 šestistranné	 rozhovory	 pro	 ČLR	 důležité	
z	hlediska	zlepšení	vztahů	s	USA	během	války	proti	terorismu	(s.	25).	Možnost	zlepšit	vzájemné	
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vztahy	 poskytlo	 totiž	 Číně,	 pokud	 o	 tuto	 možnost	 stála,	 již	 samotné	 vypuknutí	
protiteroristického	 tažení,	 k	němuž	se	ČLR	z	pragmatických	důvodů	na	 jeho	počátku	připojila.	
Na	druhou	stranu	 lze	plně	souhlasit	 s	tím,	že	angažmá	v	šestistranných	rozhovorech	umožnilo	
Pekingu	 prezentovat	 se	 jakožto	 regionální	 velmoc	 a	 zároveň	 zodpovědný	 aktér	 na	
mezinárodněpolitické	scéně,	byť	čínský	přístup	k	podobným	otázkám	je	vždy	spíše	zdrženlivý.	
Domnívám	 se	 však	 v	každém	 případě,	 že	 hlavní	 motivací	 pro	 zapojení	 se	 do	 rozhovorů	 byla	
snaha	zajistit,	aby	situace	ještě	více	neeskalovala	a	nebyla	nakonec	vyřešena	jinými	prostředky	
bez	účasti	Číny	a	v	rozporu	s	jejími	zájmy,	což	ostatně	uvádí	i	autorka.		

	 Po	 formální	 a	 jazykové	 stránce	 je	 práce	 na	 velmi	 dobré	 úrovni,	 netrpí	 žádnými	
zásadními	nedostatky.	Občas	 je	možno	povšimnout	si	 lehké	terminologické	nejednotnosti,	kdy	
například	 pro	 region,	 o	 němž	 práce	 pojednává,	 autorka	 používá	 označení	 „severní	 Asie“,	
„severovýchodní	Asie“,	případně	i	„východní	Asie“	(pokud	hovoříme	čistě	o	korejské	otázce,	bylo	
by	 dle	 mého	 názoru	 označení	 „severovýchodní	 Asie“	 asi	 nejvhodnější).	 To	 je	 však	 spíše	
drobnost.	Poznámkový	aparát	rovněž	nevykazuje	žádné	nedostatky.			

Práci	doporučuji	komisi	k	obhajobě	s	hodnocením	výborně.		

V	Prištině	dne	15.	června	2014			

			PhDr.	Jan	Bečka,	Ph.D. 


