
Oponentský posudek na diplomovou práci Petra Ďurany 

Analýza japonskei zahraničnej politiky na príklade vzťahov 
s Korejskou l'udovodemokratickou republikou v rokoch 

1990 až 2002 

Práce velmi zdařile analyzuje tvorbu japonské zahraniční politiky. Vztahy s KLDR 

jsou navíc, především v souvislosti s koncem studené války, nejenom velmi aktuální, ale 

v některých ohledech přesahují rozměr bilaterálních vztahů. Práce má logickou 

výstavbu - diplomant nejprve charakterizuje společenské skupiny, které se na vytváření 

zahraniční politiky podílejí nebo ji nějakým způsobem ovlivňují, v další kapitole 

popisuje determinanty této politiky ve vztahu ke KLDR a v závěrečné části podává 

přehled nejdůležitějších otázek vzájemných vztahů. I zde ovšem zůstává primárním 

hlediskem zájmu tvorba japonské zahraniční politiky. Určitým zklamáním, též 

vzhledem k autorově studijnímu pobytu v Japonsku, je skutečnost, že práce popisuje 

vztahy obou zemí jen do r. 2002. Toto časové omezení je sice v úvodu zdůvodněno, svou 

argumentaci však autor sám částečně zpochybňuje, když na některých místech časový 

horizont roku 2002 překračuje (s. 35, 82). Poněkud neústrojně působí i zařazení 

podkapitoly 3.3.1 - většina zde uvedených kategorií je zmíněna v práci již dříve, popř. je 

lze včlenit do jiných částí kapitoly 3. Práce má solidní teoretický základ, odpovídající 

poznámkový aparát a je založena na širokém okruhu literatury. 

Některé argumenty a fakta uváděné autorem neodpovídají přesně historické realitě 

nebo jsou příliš zkratkovité. Korejští rezidenti v Japonsku se nerozhodli v r. 1965 pro 

občanství JK z praktických důvodů (s. 39), bylo jim mezinárodní smlouvou přiděleno. 

Po splnění určitých podmínek bylo sice možné optovat pro občanství japonské, nikoli 

však pro občanství KLDR. V poněkud zjednodušujícím kontextu je uvedeno 

prohloubení japonsko-americké vojenské aliance (s. 84). Situace na Korejském 

poloostrově sice bezpečnostní spolupráci USA a Japonska ovlivňuje, zdaleka se však 

nejedná o jediný, a dnes pravděpodobně ani o nejvýznamnější, faktor této spolupráce. 

Hlubší analýzu by si zasluhovalo vnímání odpovědnosti za válku. V Japonsku nikdy 

nedošlo ke generačnímu protestu, který můžeme pozorovat v Německu 60. let, 

a japonská společnost neprošla fází vnitřního racionálního a emocionálního vyrovnání 

se s válečnou minulostí. Přesto nelze klást vinu za neřešení otázek minulosti pouze 

Japonsku. Ze strany asijských zemí nejde o "latentní nevraživost" (s. 47) či "opatrnou 

nedůvěru" (s. 86), ale o pečlivé pěstování domácího nacionalismu a protijaponských 
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postojů, které bývají využívány k dosažení politických cílů, které se vztahem dané země 

k Japonsku mohou, ale také nemusejí, souviset. A především je třeba rozlišovat - výše 

uvedené platí o ČLR, KLDR a do značné míry také o JK, nikoliv už o dalších asijských 

zemích. Poznámky v tomto odstavci budiž chápány jako podnět k diskuzi či dalšímu 

výzkumu, nikoliv jako kritika. Ta následuje dále. 

V úvodu chybí definice pravidel pro přepis a flexi japonských termínů a jmen. Užitá 

transkripce je nejednotná a místy působí až odstrašujícím dojmem - šhinbun (s. 56), 

bungei shun.iY!m (s. 87), Tokyo, Tokyou, Tokio (vše pro přepis místa vydání u literatury 

v japonštině, s. 89), česká/slovenská transkripce znaků - Tókjó - se naopak neobjevuje 

vůbec. Uvádění znakových termínů v práci je chvályhodné, bylo by však třeba vyvarovat 

se chyb - např. znak ken pro oblast a 90 pro pět (pozn. 114, s. 43). 

Práce postrádá jazykovou redakci. Časté jsou chyby v interpunkci (s. 4, 6, 7, 8, 9, 13, 

14, 15 a téměř na každé další straně), překlepy, chyby ve shodě a psaní velkých písmen, 

gramatické atrakce, kontaminace a anakoluty - 1ichomorie (s. 22), JCP Severnú Kóreu 

za svoju militantnú politiku ostro kritizovala (s.29), jedným z dovodom (s. 30), je 

pripisované schopnosťou (s. 34/5), aktéry (s. 39), japoncov (s. 42), po 13 rokoch 

rokovaniach (s. 54), voči Severnej Kórey (s. 80) a mnoho dalších. Pravidlá slovenského 

pravopisu (Bratislava, Veda 2000) se tak stávají publikací, jež by měla figurovat 

v seznamu literatury na předním místě. 

Další výhrady: 

• Pojmy, které nejsou všeobecně známy, si vyžadují vysvětlení v textu nebo 

v poznámce při jejich prvním užití v práci - např. amakudari (s. 16), Čósen 

sóren a Mindan (s.18). 

• Za problematické považuji užívání anglických zkratek ve slovenském textu 

u politických stran, institucí, aj., pokud pro to nejsou zvláštní důvody. Ani tato 

praxe ovšem není v práci jednotně dodržována - Severní Korea je většinou 

označována jako KI.:DR, někdy však i jako DPRK (s. 18). 

Obsahově výbornou práci hodnotím, především pro výše uvedené pravopisné 

a formální nedostatky, známkou velmi dobře. 

Otázky k obhajobě diplomové práce: 

1. Popis úřadu premiéra na s. 24 vychází ze stavu před administrativní reformou, 

méně už odpovídá nynější skutečnosti (viz pozn. 41). Jak vypadá současný Úřad 

vlády (Naikakufu) a jak byste charakterizoval postavení ministerského předsedy 
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v japonském politickém systému dnes? 

2. V čem spatřujete pravicovost organizace Sukuukai (s. 35)? 

3. Vysvětlete termín "neslobodný režim Jusin" (s. 56). 

V Praze dne 17. září 2006 

PhDr. Pavel Flanderka 

Katedra asijských studií FF UP 
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