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Peter Ďurana: Analýza japonskej zahraničnej politiky na príklade vzťahov s Korejskou 

I'udovodemokratickou republikou v rokoch 1990 - 2002 

Změny na politické mapě světa, ke kterým došlo na počátku 90. let minulého století, 

zásadním způsobem ovlivnily postavení Korejské lidově demokratické republiky v rámci 

Východní Asie a promítly se i do bilaterálních vztahů mezi jednotlivými zeměmi v regiónu. 

Japonsko, které v celém poválečném období orientovalo zahraniční politiku na Spojené 

státy americké, bylo v této době nuceno přehodnotit svoje postavení v mezinárodních 

vztazích a nově formulovat principy své vlastní zahraniční politiky. V procesu hledání 

nového paradigmatu sehrála významnou roli právě Korejská lidově demokratická republika. 

Z tohoto hlediska považuji téma předkládaná diplomové práce za mimořádně aktuální a 

obsahově nosné. 

Práce je logicky strukturována do tří relativně samostatných celků. V první části diplomant 

analyzuje subjekty, které se podílely, resp. podílejí na formování japonské zahraniční politiky 

v širším kontextu. Tato část je důležitá nejen pro pochopení vlastního přístupu Japonska ke 

KLDR, ale velice názorně objasňuje mechanismy fungování japonského politického 

systému jako celku. Druhá kapitola navazuje na výklad institucionálního rámce a rozšiřuje 

ho o další faktory, které jsou v případě Japonska určující pro formulaci zásad zahraniční 

politiky. Diplomant třídí tyto faktory na vnitřní a vnější, přičemž z vnějších faktorů přikládá 

zvláštní důraz faktorům historickým a geopolitickým. Pokud bychom posuzovali tuto kapitolu 

samostatně, výčet faktorů by byl zřejmě nedostatečný. Nicméně v kontextu <;;elé práce je 

tento selektivní přístup logický a naopak zcela oprávněný. Neodvádí totiž diskuzi k 

marginálním problémům, ale naopak směruje čtenáře k následující, klíčové kapitole, která 

analyzuje a hodnotí genezi a současný stav vztahů Japonska a KLDR. Diplomant 

přesvědčivě ukazuje, jakými proměnami tyto vztahy prošly od počátku Studené války do 

počátku 90. let - jmenovitě posun od konfrontace k vyjednávání. Tento nástroj zahraniční 

politiky je pak podrobněji diskutován v závěrečné subkapitole čtvrté kapitoly. Časový 

horizont práce je sice omezen rokem 2002, nicméně diplomant v závěru naznačuje, jakým 

způsobem je možno chápat další vývoj, kterým procházejí tyto vztahu v posledních letech. 

Práce je díky atraktivnosti tématu a aktuálnosti zpracování mimořádně hodnotná a v našich, 

středoevropských podmínkách do jisté míry unikátní. V neposlední řadě i proto, že 

seznamuje čtenáře s bohatou původní japonskou i "západní" literaturou k tomuto tématu. 

S ohledem na výše uvedené přínosy, doporučuji práci k obhajobě a navrhuji klasifikaci 

stupněm výborně. 
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