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Seznam zkratek
ASEAN – Sdružení národů jihovýchodní Asie
BRICS - označení společného hospodářského společenství Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jižní
Afriky.
ČLR – Čínská lidová republika
KLDR – Korejská lidově demokratická republika
KSČ – Komunistická strana Číny
OSN – Organizace spojených národů
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Úvod
Čína je v současné době rostoucí velmoc globálního měřítka, a to jak na poli
ekonomickém, tak i politickém. Se svými 1,3 miliardy obyvatel je druhou největší ekonomikou
světa, jež hraje stále důležitější roli ve vývoji celé světové ekonomiky. V posledních letech se
tato země také čím dál více zapojuje do řešení složitých otázek světového vládnutí, regionální
i mezinárodní bezpečnosti či rozvojové pomoci. Díky těmto a mnohým dalším aktivitám je Čína
v mezinárodní politice hráčem světového formátu, přičemž dle mnohých autorů lze v čínské
zahraniční politice najít určité typy identit. Tyto identity principiálně poukazují na profilaci
Číny různými způsoby, jinými slovy se snaží odpovědět na klíčovou otázku, a sice jaké
postavení Čína v současném světě zastává. O čínských identitách pojednává například Gilbert
Rozman, David Faure, Yongnian Zheng či David Shambaugh. Dle Zhenga je pojem národní
identita jedním z prvků, z kterých se skládá nacionalismus. Tedy tvrdí, že národní identita je
jedním z prvků nacionalismu. Rozman je spíše zaměřen na to, jak změny národních identit
ovlivňují čínskou zahraniční politiku. Pro tuto práci jsou klíčové poznatky Davida
Shambaugha, který představuje rozdělení čínských národních identit do více různých škol,
z nichž každá představuje rozdílný myšlenkový směr, který se v Číně vyskytuje. Shambaugh
zobrazuje různorodost obecných čínských identit a ukazuje, že tyto identity se vzájemně
prolínají, vylučují, či jsou dokonce zcela protichůdné. V této práci budeme vycházet právě
z Shambaugha, jelikož obecně identifikuje a rozděluje čínské identity, jejichž rozdělení je pro
tuto práci klíčové. Celkově ve věci čínských identit mezi autory nepanuje jednotná shoda, proto
je toto téma důležité k výzkumu. Smyslem a přínosem této práce je tedy zkoumat Čínské
identity vůči Severní Koreji, protože se tomuto tématu věnuje pouze malé množství autorů,
kupříkladu J.B.Park a C.P.Freeman.
Teoretický rámec těchto identit aplikujeme na čínskou zahraniční politiku vůči Severní
Koreji, státu, jež má s Čínou historicky velmi blízké a v mnoha ohledech taktéž specifické
vztahy. Čína i Severní Korea jsou na sobě vzájemně strategicky závislé, a obě země pojí nejen
společná historie od dob Čínské říše, ale minimálně v ideologické rovině i současný
komunistický vládnoucí režim, jež umocňuje určité bratrství mezi oběma zeměmi. A specificky
ke KLDR mohou mít identity Číny dost zvláštní povahu. A to právě kvůli specifickým
historickým a strategickým vazbám mezi oběma zeměmi, které zmiňujeme.
Blízké historicky dané vztahy mezi Čínou a Severní Koreou jsou zásadně ovlivňovány
nevyzpytatelnými severokorejskými jadernými testy. I právě proto je role Číny tak zásadní
v otázce ohrožení celosvětové bezpečnosti. Ačkoli je vidět, že bratrská vazba mezi Severní
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Koreou a Čínou postupně během let oslabuje, Čína si je stále vědoma strategického významu,
který pro ni Severní Korea představuje. Objevily se zde i náznaky toho, že se Čína snažila
ovlivnit vnitřní politiku Severní Koreje, avšak v oficiálních vyjádřeních Čína nezasahuje do
vnitřních severokorejských záležitostí. Oficiální vyjádření čínských představitelů jsou velmi
strohá, často se opakující a mluvíme-li specificky o jaderné otázce, svým neutrálním postojem
vyzývají všechny strany k zanechání veškerých provokací. Zároveň jsou čínská média velmi
často cenzurovaná a výroky odchylující se od repetitivních vyjádření předních čínských
představitelů se neobjevují, proto bylo nutné pozorovat i zahraniční politiku, kterou Čína
praktikovala vůči Severní Koreji. V obecné rovině se čínsko-severokorejské vztahy v průběhu
let vyvíjejí a mění, což je způsobeno nejenom změnou čínských vládních představitelů, ale i
změnou severokorejského vůdce či stoupající agresivitou Severní Koreje. Toto je pádný důvod,
proč zkoumat jednotlivé identity. Jakmile se mění vztah mezi oběma státy, je pravděpodobné,
že se současně s tím budou měnit i uvedené identity.
V návaznosti na postupný vývoj Čínsko-severokorejských vztahů si tato práce klade za
cíl analyzovat nejenom vyjádření čínských hlavních vládních představitelů vůči Severní Koreji,
ale i čínskou zahraniční politiku vůči KLDR v praktické rovině. Hlavní výzkumnou otázkou
v této souvislosti tedy je, do jaké míry lze čínskou identitu ve vztahu k Severní Koreji vyložit
pomocí obecných čínských mezinárodně-politických identit.
Časové zaměření této bakalářské práce je rozděleno do dvou časových úseků. Z hlediska
prvního časového úseku jde o obě volební období bývalého čínského prezidenta Chu Ťin-Tchaa
a i jeho období ve funkci generálního tajemníka Komunistické strany Číny, tj. časová perioda
let 2002/2003-2012/2013. Z hlediska druhého časového úseku jde o první volební období
současného čínského prezidenta Si Ťin-Pchinga, doplněné o jeho působení ve funkci
generálního tajemníka Komunistické strany Číny, tj. časová perioda let 2012/2013-2018.
Samotný obsah této bakalářské práce je strukturován do následujících částí: teoretické
části obsahující vysvětlení pojmu národní identita, metodologie, čínských identit v obecné
rovině, historického kontextu, empirické části zahrnující samotnou analýzu a závěru. Na
začátku teoretické části představujeme pojem národní identity, jeho vymezení a roli při utváření
zahraniční politiky, a to s důrazem na konstruktivistické a poststrukturální přístupy. Dále
uvádíme námi zvolenou metodologii, respektive způsob analýzy, kde poukazujeme na
specifické aspekty vztahu mezi ČLR a KLDR a taktéž diskutujeme omezení týkající
se dostupnosti relevantních informací. Následně vysvětlujeme Čínské identity obecně,
respektive význam identit v mezinárodní politice, skrze relevantní teoretické pohledy
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Severokorejských vztahů, a to včetně prvního a druhého volebního období prezidenta Chu ŤinTchaa a prvního volebního období prezidenta Si Ťin-Pchinga. V empirické části práce pak
hledáme jednotlivé ukazatele čínských identit v čínské zahraniční politice i oficiálních výrocích
vůči KLDR, a to ve dvou námi zkoumaných obdobích (prezidenta Chu Ťin-Tchaa a Si ŤinPchinga). V samotné analýze dle jednotlivých nalezených ukazatelů dané identity
kontextualizujeme a aplikujeme je na čínské chování vůči KLDR. V závěru této bakalářské
práce souhrnně zrekapitulujeme vývoj čínsko-severokorejských vztahů, k jakým poznatkům
jsme dospěli a představujeme naší finální odpověď na hlavní výzkumnou otázku.
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1. Pojem národní identita
Pojem národní identita v současné době neodmyslitelně patří k mezinárodním vztahům
a je neodmyslitelnou součástí výzkumu mezinárodních vztahů. Lze rozlišit několik základních
směrů, ve kterých se tento pojem používá, jako je sociologie, ale i realismus a liberalismus.
Právě v liberalismu či realismu je tento pojem méně rozpracovaný a zároveň tyto teoretické
směry kladou na identitu menší analytický důraz. Hlavní zaměření, na které se soustředí i
Michal Kolmaš, z jehož analýzy v této práci vycházíme, najdeme v konstruktivismu a
poststrukturalismu. A zejména konstruktivismus je pro tuto práci klíčový, jelikož řada
konvenčních konstruktivistů používá pojem národní identity k vysvětlení zahraniční identity
(Kolmaš, 2017). Pro tuto práci je tedy nezbytné, se na národní identitu dívat z pohledu
mezinárodních vztahů a pohledu konstruktivistů. Proto se zaměříme a budeme vycházet
z výzkumu Michala Kolmaše, konkrétně z jeho práce „Národní identita v mezinárodních
vztazích: Mezi konstruktivismem a poststrukturalismem“.
Vymezení pojmu národní identity hraje podstatnou roli i při vnímání a vytváření
zahraniční politiky. Čím dál častěji jsou na toto téma prováděny výzkumy, a tak není divu, že
pojetí a role národní identity se postupně od 20. stolení značně proměnily. Jak už bylo v názvu
výzkumu zmíněno, zaměříme se na konstruktivistické a poststrukturální přístupy zabývající se
rolí kultury, norem a vymezováním či vlivem národních identit na tvorbu zahraniční politiky.
„Jakkoliv jsou tyto dvě moderní konceptualizace národní identity postaveny na stejném
ontologickém základě sociální konstrukce reality, jejich interpretace tvorby národní identity,
vztahu mezi jednotlivými identitami a vztahu národní identity a zahraniční politiky se značně
rozcházejí“ (Kolmaš, 2017). Oba tyto přístupy se tedy musejí rozlišovat (Kolmaš, 2017).
Role kultury a identity v mezinárodních vztazích není záležitostí posledních desetiletí.
Podíváme-li se do historie, s národní identitou pracovali již klasičtí autoři jako je Machiavelli,
Hobbes či Thukydides, i když přímo nepoužili tento termín. Konceptu kultury se později
věnovali i realisté, kteří mluvili o charakteristikách států založených na mocenských kapacitách
a tlaku mezinárodní anarchie. Zmiňovali odlišování velmocí od středních a malých států, avšak
nebrali zřetel na kulturu či sociální a společenské normy. Na konci 20. století a na počátku 21.
století se mnoho autorů navrátilo k zásadnímu zkoumání a rozvoji pojmu národní identity. Na
počátku byla národní identita zmiňována ve smyslu chování daného státu, ve kterém byla
národní identita na úrovni materiálních faktorů. Od 90. let minulého století je však zkoumána
hned z několika hledisek - z historického, kulturního či institucionálního kontextu, ale i jako
6

hlavní zdroj národních zájmů či státního chování. Přestože se autoři shodli na důležitosti
národní identity, na definování jejího významu a roli, jakou hraje v mezinárodních vztazích,
nahlížel každý autor naprosto odlišně. Zatímco na jedné straně Paul Kowert popisoval identitu
jako „notorický záludný koncept na úrovni neblahé politické kultury“ (Kolmaš, 2017), na druhé
straně Abdelal, Herrera, Jonson a McDermottová vymezili tento termín jako: „Velká různost
konceptualizací a definic identity dovedly některé vědce k závěru, že identita je příliš prchavá,
záludná a amorfní, než aby mohla sloužit jako proměnná ve výzkumu sociálních věd“ (Kolmaš,
2017). Nynější interpretace národní identity vznikla z debaty mezi konstruktivisty a
poststrukturalisty zakládající se na otázkách ontologických a epistemologických předpokladů,
tj. „do jaké míry si je aktér vědom vlastní identity či do jaké míry ji vědomě utváří, a jestli tedy
identita vzniká právě díky roli aktérství, anebo jestli je výsledkem procesu vymezování“
(Kolmaš, 2017).
Nejprve se zaměříme na konvenční konstruktivisty, kteří se také neshodli na definici
tohoto termínu, a každý z autorů k národní identitě přistupoval jinak. Obecně však dle
klasických konstruktivistů je změna národní identity způsobena výraznou změnou v
mezinárodním systému nebo ve státní kultuře. Je třeba také zmínit nejznámější zástupce
konvenčních konstruktivistů a jejich zkoumání národní identity. Jedním z nich je Nicholas
Onuf, který národní identitu zkoumal jazykově, Peter Karzenstein se spíše věnoval kulturní
struktuře státních zájmů. Nesmíme opomenout Alexandra Wendta, který považoval kolektivní
identity za základ státního chování. Samotné identity podle něj „vytváří vztahy mezi egem a
alter, v nichž ego v závislosti na vlastním vyhodnocení dané situace svým chováním dává
najevo, jakou roli si představuje pro sebe a jakou pro alter. V závislosti na tom si alter
interpretuje jeho chování a přichází s vlastním, které následně opět interpretuje ego“ (Kolmaš,
2017). Pokud dojde k vytvoření těchto národních identit, jejich případné změny jsou velmi
komplikované, jelikož státy mohou těmto změnám zabraňovat. Nicméně národní identita se
podle A. Wendta nijak neliší od národních zájmů v oblasti zahraniční politiky. Obecně se dá
říci, že konstruktivisté se až příliš zaměřují na stát, státní kulturu, souběh a statičnost identit.
Národní identity se z pohledu konstruktivistické teorie mění buď pomalu, nebo na základě
velkých změn v systému fungování státu (např. válka). Konstruktivisté se velmi podobají
realistům, a proto s extrémními změnami v oblasti interpretace politiky nepřišli. Kladli však
důraz na propojení mezinárodních vztahů a regionálních studií, díky tomu byly do zkoumání
mezinárodních vztahů zapojeny dosud přehlížené koncepty jako např. tradice nebo kultura
(Kolmaš, 2017).
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Na stejných základech, avšak s odlišným pojetím národních identit, prováděli výzkumy
i poststrukturalisté. Reagovali hlavně na nedostatky v konstruktivistické teorii (statičnost,
přílišné zaměření na stát, státní kulturu, souběh identit). Autoři jako D. Campbell, Neumann,
Rumaleli nebo i L. Hansen se na ně pokusili zareagovat ve svých výzkumech. Na identitu se
dívali jako na produkt praxe, který je vytvořený opakujícími se praktikami jak při praxi, tak i
mimo ni. Národní identita se stala úzce spjatou s „jinakostí“. Především se zaměřili na proces
tvoření a přetváření identity, ale i na to, jak jinakost vytváří různá „já“ státu. V současné době
se na druhy jinakosti pohlíží jako na zdroje národních identit daných států. Autor zmiňuje, že:
„Poststrukturalistická interpretace chápe identitu jako nekonečnou performativní praxi, která
je schopna lépe uchopit proměnlivost státního chování včetně jeho národních zájmů, a přitom
neustoupit z identitárního vysvětlení. Oproti klasickým konstruktivistům vidí poststrukturalisté
zahraniční politiku jako neodbytně spjatou s touto identitární praxí“ (Kolmaš, 2017). Zároveň
v poststrukturalistické teorii dochází k odmítání dělení identit a státních zájmů, a tedy i
případných „externích“ identit (např. bezpečnosti, bohatství). Každý stát má odlišné národní
identity, jsou odlišné i jejich koncepty a uplatňování v praxi. Poststrukturalisté zkoumali a
definovali celkový koncept národních identit, nikoli pouze jako zdroj chování daného státu. Na
úroveň státního chování pohlíželi jako na nezbytnou součást národních identit. Jako
metodologické východisko většinou používali metodu diskurzivní analýzy. Zároveň si
uvědomovali, že národní identity v průběhu let neustále prochází transformačním procesem, a
proto národní identity ve výzkumech pojali jako závislou proměnnou (Kolmaš, 2017).
Autor výzkumu M. Kolmaš se pomocí pragmatického ztvárnění národní identity pokusil
propojit analytické sféry těchto dvou přístupů. Umožnil tím nejenom interpretaci formování,
změny a role národních identit „jak k vnitřní kultuře, tak k diskurzivnímu vymezování proti
jinakosti“ (Kolmaš, 2017). Existuje několik sedimentačních stupňů identit a relační vztahy, na
jejichž základě mohou být identity dále více, méně či středně sedimentovány. Autor zmiňuje,
že: „Nejhlouběji jsou sedimentovány „základní“ identity států, které byly budovány a
rekonstruovány dlouhodobě a které tvoří základy definice vlastního „já“. Střední úroveň
sedimentace odpovídá konkrétním identitám vzniklým z vymezování oproti jinakosti na nejméně
sedimentované úrovni – bývají to identity jako environmentální, racionální nebo například
demokratický stát, v závislosti na kontextu a diskurzu daného státu. Nejméně sedimentovaná
úroveň je úrovní diskurzivního bojiště, v němž operují aktéři prosazující vlastní vize
identitárního narativu“ (Kolmaš, 2017). Aktéři tedy buď pouze přeformulují dané státní
identity, nebo musí formulovat identity nové. To umožní pokračovat, navázat na již pevně
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zarytou definici „já“, ale i zcela se od ní oprostit. Podíváme-li se na národní identity, které jsou
nejvíce sedimentované, zjistíme, že zejména tato definice působící zde jako „kultura“ by mohla
diskurzivní reinterpretaci státu ovlivnit. Samotné přeformulování identity je ovlivněno dvěma
zásadními faktory: emocemi a aktéry. Přičemž aktéři zastávají svévolnou změnu národních
identit či v rámci tzv. identitárního narativu, jejichž „cílem je sedimentace narativů na
institucionální (politickou), ale i emocionální úroveň“ (Kolmaš, 2017). Emoce ve formě identit
prošly postupem času značným vývojem, zejména v minulosti nebyly uznávány kvůli
racionálnímu chování státu. V současnosti však čím dál více autorů ve svých výzkumech
uznává, že chování státu nemusí být pouze racionální a národní identity mohou být založeny na
základě jiných emocí. Právě emoce hrají podstatnou roli při pokusech o proměnu identit, bez
emocí by tato proměna byla téměř nemožná. Naopak, čím více emocí se v situacích projevuje,
tím pravděpodobněji se národní identita promění (Kolmaš, 2017).

2. Metodologie výzkumu a dostupnost dat
Vzhledem ke svému cíli (nalezení relevantní čínských identit ve vztahu mezi Čínou a
Severní Koreou) lze tuto práci a její výzkumný záměr označit jako analyticko-deskriptivní.
Řada konstruktivistů sice využívá v klasickém výzkumu v konvenčním konstruktivismu
národní identitu jako nezávislou proměnnou, ale my toto neděláme a nesnažíme se o posouzení
kauzální role identit v zahraniční politice. Hlavním záměrem této analýzy je zjištění, jaký typ
(jaké typy) čínské identity se projevuje, či případně převažuje ve vztahu ČLR ke KLDR. Je to
z toho důvodu, že autoři se velmi zřídka zabývají tématem implementace obecných čínských
identit v daném vztahu ČLR vůči KLDR. Tento analyticko-deskriptivní postup jsme aplikovali
na případ Čínsko-severokorejských vztahů, respektive konkrétních vyjádření čínských hlavních
vládních představitelů vůči Severní Koreji, stejně jako reálných kroků čínské zahraniční
politiky vůči Severní Koreji v praktické rovině. Námi zvolený případ je minimálně v některých
aspektech specifického charakteru. Jak Čína, tak i Severní Korea si totiž uvědomují svojí
vzájemnou strategickou závislost a celkovou významnost. Severní Korea je závislá na Číně
v rámci dovozu zboží, nerostných surovin, ale i různých technologií. Na stranu druhou Čína
pokládá Severní Koreu za určité nárazníkové pásmo, jinými slovy oblast, která ji geopoliticky
odděluje od významného spojence USA, a sice Jižní Koreu. Taktéž si je Čína vědoma, že
v případě zhroucení Severokorejského režimu bude tento prostor mocensky převzat právě Jižní
Koreou s velmi signifikantním přispěním USA a reálně hrozí, že do ČLR přijde velké množství
uprchlíků z KLDR. K tomu všemu jsou navíc Čínsko-severokorejské vztahy ideologicky
umocněny faktem, že mezi oběma zeměmi existuje určité bratrství. Tento specifický vztah je
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dán několika společnými jmenovateli, a to provázanou společnou historií obou zemí již od dob
Čínské říše a do jisté míry také vládnoucím režimem. Jak v ČLR, tak i v KLDR totiž
v současnosti stále vládne komunistický režim, jež není demokratický, a ani svobodný. Proto
závěry našeho výzkumu půjde aplikovat ryze na tento konkrétní případ Číny a KLDR.
V této práci jsou níže v části o čínských identitách na základě existující literatury
specifikovány hlavní čínské identity a jejich klíčové znaky, které jsou přítomny v její zahraniční
politice. Postup je, že v dané části identity představuji a určuji kritéria (indikátory) jednotlivých
identit. Na základě těchto kritérií poté hodnotíme čínskou zahraniční politiku vůči KLDR a
hledáme přítomnost jednotlivých identit či jejich prvků. Přitom je velmi důležité sledovat a
řádně analyzovat jednotlivá tvrzení a reakce hlavních čínských vládních představitelů, které
poté kontextualizujeme s reálnou zahraniční politikou Číny vůči Severní Koreji a dostáváme
tak hodnocení čínské diplomacie jako takové. Ve všeobecné rovině bychom měli pozorovat
alespoň nějakou identitu v Čínské zahraniční politice vůči KLDR
Analytická kritéria získáváme především z odborného knihy „China goes global” od
Davida Shambaugha. Kdežto faktické informace o čínské zahraniční politice vůči KLDR
získáváme z oficiálních prohlášení čínského ministerstva zahraničních věcí, čínských státních
agentur China.org a Sin-chua či oficiálních prohlášení čínského ministerstva zahraničí, ale i
renomovaných západních sdělovacích prostředků (např. BBC, CNN, The New York Times).
Přičemž je třeba zmínit, že některé tyto informace jsou omezeného charakteru, a to z důvodu
hned několika následujících aspektů:
1) Informace, které čerpáme z oficiálních vyjádření hlavních čínských vládních
představitelů, jsou omezené výpovědní hodnoty. Jak již uvádíme v úvodu této práce,
tyto výroky jsou často velmi strohé a periodicky se opakují. Čínská rétorika je pak díky
tomu obecná, vágní a repetitivního charakteru. I z tohoto důvodu získáváme informace
i z jiných zdrojů informací.
2) Čínská státní i soukromá média jsou v obecné rovině pod kontrolou komunistické
strany. Tyto média jsou tak cenzurovaná, regulovaná a nevyskytují se v nich vyjádření
odchylující se od oficiální vládní politiky. Specificky čínské agentury China.org, Sichua a Čínské ministerstvo zahraničních věcí vyjadřují ve velké míře postoj vládních
činitelů. Z tohoto důvodu to lze použít jako zdroj pro zkoumání oficiálních čínských
identit. Ale platí tam podobné omezení jako v předchozím bodě – tj. strohost a
opakování se obecných výroků – což je hlavně v anglických verzích.
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K tomu abychom, co nejpřesněji odpověděli na námi stanovenou výzkumnou otázku,
používáme všechny informace z námi uvedených zdrojů, které navzájem kombinujeme a
následně kontextualizujeme s reálnou čínskou zahraniční politikou vůči KLDR. Díky tomu
získáváme faktičtější a relevantnější vhled do vývoje čínsko-severokorejských vztahů v období
let 2002 – 2017.

3. Čínské identity
O Čínských identitách a jejich rozdělení hovoří kupříkladu David Goodman, David
Faure, Yongnian Zheng či David Shambaugh. Zheng ve své studii Globalizace a státní
transformace v Číně považuje národní identitu za součást nacionalismu. Konkrétně definuje
nacionalismus, který se skládá ze dvou klíčových elementů: institucí a identit. Zatímco
nacionalismus podporuje národní jednotu a vytvoření pocitu národní identity, je také úzce
spjatý s globalismem (Zheng, 2004). Rozman pohlíží na národní identity jako na prvky
zahraniční politiky, tedy pokud dojde ke změně národní identity, vede to ke změně čínské
zahraniční politiky. Představení Čínských národních identit je proto zásadní pro pochopení
toho, jak je tvořena čínská zahraniční politika. Národní identitu odděluje od etnické identity a
ve své analýze zkoumá národní identity a zahraniční politiku v konkrétních případech (čínskoamerických vztazích, čínsko-japonských apod.) (Rozman, 2013). V této práci se zaměříme na
čínské národní identity, o kterých hovoří David Shambaugh ve své knize China Goes Global.
Představuje široké spektrum vzájemně se lišících národních identit, z nichž každá zastupuje
jiný myšlenkový směr. Právě jeho představení národních identit je pro tuto práci klíčové,
protože přesně definuje identity vycházející z nejčastějších myšlenkových směrů, které se
v Číně vyskytují. Ale i zároveň ukazuje protichůdnost různých identit či identitárních směrů.
V následujícím grafu Shambaugh znázorňuje spektra čínských národních identit. Na základě
takového pohledu pak lze na Čínské identity pohlížet jako na identity, jež se vzájemně vylučují,
občas jsou protichůdné a někdy se naopak vzájemně prolínají. Bylo by jednodušší rozdělit toto
téma na stoupence nativismu a stoupence globalizace, avšak není to tak jednoduché.
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Obrázek 1, (Shambaugh, 2011)

Nativismus
Tato identita, nacházející se ve výše uvedeném grafu na levém okraji, se vyznačuje tím,
že její stoupenci jsou populisté, marxisté a xenofobní nacionalisté. „Tato škola nedůvěřuje
vnějšímu světu, usiluje o celkovou národní autonomii, nedůvěru v mezinárodní instituce a myslí
si, že Čína by neměla být mezinárodně aktivní. Velmi hlasitě kritizuje Západ, zvláště Spojené
Státy. Tato skupina nese silnou tradici Marxistické orientace“ (Shambaugh, 2011). Ačkoli
stoupenci této identity nejsou nejpočetnější skupinou, mají své zastoupení v řadě institucí (např.
CASS, Centrální výbor komunistické strany). Domnívají se, že domácí reformy v Číně zásadně
pomohly obnovení kapitalismu v Číně, a že mírový politický přístup Západu ve vztahu k Číně
je realizován zejména s cílem oslabení Čínské komunistické strany. Souhrnně řečeno
argumentují, že styky se zahraničím negativně ovlivňují a ohrožují svrchovanost, autonomiia a
kulturu Číny. Proto zastávají názor, že by Čína neměla být tolik otevřená vůči světu, pokud jde
o zahraničně politické vztahy a zároveň by měla čelit mírovému vývoji vztahů se Západem.
(Shambaugh, 2013). Příklady nativismu se objevují hned v několika knihách, jako jsou: Čína
může říct ne (Zhongguo Keyi Shuo Bu), Kdo je nešťastný v Číně (Shei zai Zhongguo bu
Gaoxing?) nebo Proč je Čína nešťastná? (Zhongguo Weishenma bu Gaoxing?). Co se týče
mezinárodních záležitostí, nativisté věří, že mezinárodní systém je nespravedlivý a
upřednostňuje bohaté imperialistické země. Také tvrdí, že rozvojové země mohou vymýtit
chudobu jen zásadní změnou v celosvětovém pořádku a přerozdělováním příjmů a zdrojů ze
severu na jih. Proces globalizace je dle jejich tvrzení proces internacionalizace kapitálu
(podobně jako Leninův imperialismus) (Shambaugh, 2013).
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Realismus – s čínskými znaky
Další čínskou identitou v řadě je realismus, tedy realismus s čínskými znaky. Mluvímeli o mezinárodních vztazích, patří čínští realisté mezi dominantní skupinu. Čínští realisté kladou
důraz na státní suverenitu a odmítají jakékoli nadnárodní otázky. Stejně jako realisté jinde ve
světě mají tendenci vidět mezinárodní prostředí jako anarchické a nepředvídatelné, zvláštní
význam přikládají vytváření silného státu, který by mohl razit svou vlastní cestu
v nepředvídatelném světě a odolávat okolním tlakům. Mezinárodní prostředí je dle teorie
realistů anarchické a neexistuje zde řádná mezinárodní ústřední vláda. Státy se samy musejí
postarat o svou vlastní bezpečnost, mohou se stát kdykoli terčem agrese ze strany jiného státu,
proto musejí být na tuto agresi připraveni nejenom po bezpečnostní stránce, ale i po stránce
ekonomické. Čínské realisty lze rozdělit do několika táborů, a sice ofenzivního, defenzivního,
respektive tábora prosazujícího „hard“ a ,,soft“ politiku. Souhrnně všichni zastávají názor, že
Čína musí posilovat svoji mocenskou sílu. Nicméně to, co je od sebe odlišuje, je záměr a cíl
využití této moci státem. (Shambaugh, 2013). Oproti tomu zastánci ,,hard“ politiky říkají, že
je potřeba zesílit především ,,komplexní národní moc“ vojenského a ekonomického charakteru.
Zatímco zastánci ,,soft politiky“ vyzdvihují nezbytnost posílit mocenskou sílu skrze diplomacii
a kulturu. Dále Shambaugh doslovně uvádí, že: „Čínští ofenzivní realisté dokonce zastávají
názor, že Čína by měla využít své vojenské, ekonomické i diplomatické vlivy a přinutit ostatní
státy dosáhnout cílů, které Čína chce. Čína by zároveň měla mít silnou armádu a používat ji na
odvrácení veškerých kroků, které vedou k tomu, aby se Tchajwan stal nezávislým státem“
(Shambaugh, 2013). Čínský postoj v zahraničí roste stejně tak jako čínské investice a zájmy a
s tím tedy i čínský vliv. Toho by měla dle realistů Čína využít proti zemím, které v minulosti
„ublížily či urazily“ Čínu a čínskou kulturu. „V myšlení čínských realistů je touha po nějakém
určitém druhu odplaty.“ Autor uvádí příklad děkana z univerzity v Šanghaji, který vysvětlil:
„Za 10-20 let bude Čína velmi významným vývozcem high-technologií a bude moci ukládat
restriktivní sankce na země, které je v minulosti uvalily na Čínu. Čína ve světě je velmi vlivná
a žádný stát by neměl Číně říkat, co má dělat.“ Další stoupenci zastávají názor, že Čína by měla
být více asertivní vůči politice vedené se Spojenými státy. Zhang řekl: „Vztahy USA a Číny
dlouhodobě Čínu poškozují a ta by měla být nespokojená. Pokud se Čína Spojeným státům
nepostaví, Spojené státy toho začnou zneužívat a Čína se stane americkou loutkou“
(Shambaugh, 2013). Je tedy zřejmé, že čínští realisté odmítají politiku globalizace a nadnárodní
spolupráce a zastávají použití sil k dosažení svých zájmů. Nezastávají však názor, že Čína by
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měla být úplně izolována. Naopak, měla by prosazovat velmi tvrdě své národní zájmy
(Shambaugh, 2013).

Čína jako velmoc
Dle stoupenců této identity by se Čína měla soustředit na zahraniční politiku
s největšími světovými mocnostmi, jako jsou Spojené státy, Rusko a Evropská unie. Zároveň
nezmiňují pod pojmem „mocnosti“ země jako Japonsko, Indie či ASEAN, avšak Čínu za
světovou mocnost považují (Shambaugh, 2013). Čína má podle této identity vliv na celosvětové
dění a řád, stejně jako na vztahy mezi jednotlivými velmocemi, což je i ústředním rozměrem
čínské zahraniční politiky. Přičemž důraz na velmocenský status Číny, zahrnující i ,,primární
pohled na další mocenská centra“, je nástrojem pro rozvoj Číny do budoucna (Karmazin,
2017). Shambaugh pak doslovně uvádí, že: „Čínská modernizace je úzce spjata se západními
mocnostmi (tedy EU a USA), které jsou hlavním zdrojem kapitálu, investic a high-technologií.
Rusko je považováno za významného dodavatele energetických zdrojů a vojenského vybavení,
místo pro investice a důležité místo pro čínskou národní bezpečnost“ (Shambaugh, 2013).
Čínskou prioritou by měla být harmonická zahraniční politika vůči USA. Na vrcholu byli
stoupenci této identity při vládě prezidenta Ťiang Ce-mina, jehož politika se řídila heslem
„Amerika první“. Větší podporu však měl Chu Ťin-tchao a jeho rozmanitější zahraniční
politika. Jiní stoupenci však prosazují kladení většího důrazu na diplomacii s Ruskem, protože
Strategické partnerství s USA považují za nevýhodné pro Čínu. Stejně jako realisté a nativisté
také prosazují tvrdší zahraniční politiku vůči Spojeným státům. Dříve zaznívaly názory, že
prioritní by měly být diplomatické vztahy s Evropskou unií. Tyto názory však od roku 2008
vymizely kvůli dezorganizaci v Bruselu a komplikované zahraniční a bezpečnostní politice EU.
Avšak autor správně vystihl, že: „Je zřejmý odklon od politiky Ťiang Ce-mina a jeho zaměření
se na Spojené státy, naopak je podporována vyváženější globální politika vůči mocnostem,
s kterou přišel Chu Ťin-tchao“(Shambaugh, 2013). Jakékoli napjaté diplomatické vztahy
s kteroukoli z těchto světových velmocí by byly velmi nákladné, a tak je lepší udržovat
harmonickou zahraniční politiku se všemi mocnostmi (Shambaugh, 2013).

Identita Asianismu
Identita asianismu vychází z názoru, že „primárním referenčním rámcem realizace
čínské zahraniční politiky je Asie“ (Karmazin, 2017). Podíváme-li se výše na obrázek 1, tato
identita se nachází na samém středu. Stoupenci identity ,,Asie první“ věří, že: „Pokud není
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stabilní sousedství v okolí Číny, bude to hlavní překážkou v rozvoji země a udržení národní
bezpečnosti. Přednostně by se měla Čína zaměřit na stabilní mezinárodní prostředí se svými
sousedními státy“ (Shambaugh, 2013). To znamená, že čínská diplomacie by se měla soustředit
na své bezprostřední sousedy a další asijské státy. Stoupenci této identity jsou asijští odborníci
žijící v Asii, nikoli na jiných místech ve světě. Prosazování zaměření čínské identity na asijské
státy začalo koncem 90. let, po asijské finanční krizi Čína začala více zdůrazňovat sousední
zahraniční politiku. Od této doby Peking zlepšil a stabilizoval vztahy se všemi svými
sousedními státy. Avšak od roku 2009 se tyto vztahy začaly zhoršovat zejména kvůli konfliktu
s Aseanem o Jihočínské moře, s Japonskem, s Indií i s Jižní Koreou. I přesto stoupenci této
ideologie prosazují regionální institucionalismus v Asii a větší účast Číny v asijských
mezinárodních institucích. Pro čínskou mezinárodní stabilitu je důležité, aby se nezanedbávala
diplomacie

se

sousedními

a

rozvojovými

státy

kvůli

zahraniční

politice

se

světovými mocnostmi (Shambaugh, 2013). Přičemž pokud jde o postavení Číny v regionu
jihovýchodní Asie, mělo by dle této identity pokaždé reflektovat důležitou, či přímo vedoucí
pozici země v této oblasti. Zároveň lze konstatovat, že tato identita významnou měrou
předpokládá, že se z Asie v budoucnosti stane centrum světového politického dění a na to by
Čína měla být přichystána. (Karmazin, 2017).

Identita rozvíjejícího se státu
Tato identita vychází z dlouhodobé sebeidentifikace Číny jako rozvojové země a
zakládá si na tom, že čínská mezinárodní identita záleží na rozvojovém světě. Ačkoliv je
spolupráce mezi Čínou a rozvojovými státy v rovnováze, objevuje se i občasné napětí.
Ekonomičtí analytici zastávající tuto identitu rozdělují rozvojové země do 3 skupin. První
skupinu představují nově indrustrializující se ekonomiky, jako je Turecko, Jižní Korea, Jižní
Afrika, Brazílie a Chile. Do druhé skupiny spadá Thajsko či Mexiko s průměrným příjmem od
800 do 7000 USD. A jako poslední jsou země jižní Asie a subsaharské Afriky, které jsou
nejméně rozvinuté. Jak autor zmiňuje: „Čína musí formulovat cílenější politiku vůči těmto třem
skupinám rozvojových zemí. Avšak Čína by se měla i nadále považovat za rozvojovou zemi, a
proto je povinna spolupracovat s rozvojovými zeměmi na společném rozvoji a zlepšení společné
mezinárodní pozice, a to i když se Čína pomalu stává globálním energetickou velmocí“
(Shambaugh, 2013). Čína musí pokračovat ve své spolupráci s jihovýchodem, jižní solidaritou,
neboť jí to poskytuje nepostradatelnou diplomatickou podporu proti západu zejména v otázkách
Tibetu, Tchaj-wanu, lidských práv či změnou klimatu. Není překvapením, že zastánci této
identity velmi silně podporují BRICS a skupinu G-20 hlavně jako nástroj pro přerozdělení moci
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a zdrojů ze severu na jih. V této věci se Čína svým chováním řadí mezi revizionistické země
(Shambaugh, 2013).

Selektivní multilateralismus
Posuneme-li se na výchozím grafu dále směrem vpravo, narazíme na identitu nazývající
se Selektivní multilateralismus. Tato identita věří, že by Čína měla postupně rozšířit své
celosvětové zapojení, a sice pouze v otázkách, které se týkají výhradně zájmů čínské národní
bezpečnosti. Je třeba podotknout, že zastánci této identity jsou rozděleny do několika frakcí.
„Jedni zastávají názor, že by se Čína měla zapojit pouze do aktivit spojených s mandátem
v OSN. Druzí říkají, že by se měla zabývat pouze nedalekou periférií, zatímco jiní věří, že by
Čína neměla omezovat své působení, pokud jde o mnohonárodní kooperaci s ostatními hlavními
světovými velmocemi“ (Shambaugh, 2013). Ač je otázka světového vládnutí v této věci velmi
sporná, lze konstatovat, že zastánci této identity jsou v obecné rovině proti celkovému
zvyšujícímu se globálnímu zapojení Číny v mezinárodní politice (jsou pro globální zapojení
Číny pouze v otázkách bezpečnosti), ale zároveň se domnívají, že by Čína měla být považována
za zemi, která přispívá k celosvětovému řízení. Mnozí si také kladou otázky, zda je povinností
Číny se této světovlády účastnit, respektive, zda má samotná země vůbec dostatek schopností
přispívat do mezinárodního zájmu. Mnozí argumentují, že Čína ještě není připravená a nemá
dostatek kapacit a schopností, aby se věnovala otázce celosvětového řízení.
Čína nedokáže řídit sama sebe, tak jak může řídit celý svět. Většina čínských analytiků
se shoduje na tom, že celý koncept globálního vládnutí je v podstatě jakousi léčkou států
západního světa, která se snaží podkopat svrchovanost Číny a přivést Čínu do různých intrik
zahraniční politiky. USA a EU vyzývají Čínu k tomu, aby byla mezinárodně odpovědná, což je
ze strany Číny vnímáno jako podrývání moci Číny. Navzdory jejich skepticismu, selektivní
multilateristé se domnívají, že by se Čína měla více zapojovat do mezinárodního dění, což by
úměrně reflektovalo nově vybudovanou mocenskou pozici Číny. Toto větší zapojení by však
mělo probíhat stále selektivním způsobem. Čína by tedy dle jejich přesvědčení měla pokračovat
v principech tzv. Deng Xiaoping z roku 1989, což znamená držet se zpátky, neusilovat o
celosvětové vedení, ale zároveň se podílet na určitých věcech celosvětového hlediska. Západ
tyto principy vnímá jako strategický plán čínské mocenské expanze (Shambaugh, 2013).
Selektivní multilateralisté se například zasazují o větší účast Číny na mírových misích OSN,
v rámci pomoci při přírodních katastrofách, boji proti pirátství v Adenském zálivu, či účasti při
jednání o Severokorejské a Íránské jaderné otázce. Na straně druhé jsou proti zapojení Číny do
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misí mezinárodního společenství v Iráku a Afghánistánu a celkově přetrvává neochota zapojit
se do ,,mezinárodních bezpečnostních operací z humanitárních důvodů“ (Shambaugh, 2013).

Globalismus
Autor popisuje identitu Globalizace tak, že: „Čína musí převzít zodpovědnost za řešení
celé řady globálních problémů otázky spravování, které odpovídají její velikosti, moci a vlivu.
To je ekvivalent školy liberálního institucionalizmu na Západě.“ (Shambaugh, 2013) Zastánci
této identity se nebrání globalizaci, kladou menší důraz na suverenitu státu a domnívají se, že
nadnárodní problémy by se měly řešit prostřednictvím nadnárodního diplomatického
partnerství. Na rozdíl od selektivních multilateralistů mají také větší důvěru v multilaterální
instituce. Čína by se dle této identity měla více účastnit světového vládnutí, a zároveň by měla
být více odpovědna na mezinárodní scéně. Stoupenci globalizace prosazují zaměření Číny na
netradiční zabezpečení tj. ekonomická bezpečnost, boj proti terorismu, boj proti
organizovanému zločinu, boj proti pašování, ochranu lidské bezpečnosti či boj proti
kybernetickým útokům. Stoupenci této identity velmi podporují čínskou aktivitu v OSN, Radě
bezpečnosti OSN, ale také aktivity v dalších regionálních diplomatických uskupeních všude po
světě. Jedná se například o Fórum o spolupráci mezi Čínou a Afrikou, Fórum Čínsko-arabské
spolupráce a o Fórum východní Asie a Latinské Ameriky, v nichž je Čína zapojena jako země,
která vytváří novou platformu pro dialog mezi státy. Jinými slovy Čínu považují za již
dostatečně vlivnou na to, aby se více zapojovala do činnosti mezinárodních institucí, ve kterých
by byl její hlas dostatečně silný. Čína by dle jejich mínění mohla značně přispět ke zlepšení
mezinárodních norem, a to zejména díky její tradiční kultuře a filozofii. Od roku 2009 se však
počet stoupenců této identity značně snížil, stejně tak jako důvěra ve světové vládnutí; Čína se
zaměřuje na realističtější politiku orientovanou na své vlastní zájmy (Shambaugh, 2013).

4. Základní historický kontext
Čínsko-severokorejské vztahy mají kořeny sahající až do středověku. Při
retrospektivním pohledu zpět do historie lze konstatovat, že i takovéto historické události
bezpochyby ovlivnily i současné vztahy mezi oběma zeměmi. Historie obou zemí je velice
obsáhlá, proto jsme se v této práci zaměřili na události, které jsou klíčové pro pochopení čínskoseverokorejských vztahů. Tyto vztahy se postupem času mění, a proto lze předpokládat, že se
budou měnit i jednotlivé čínské identity vůči Severní Koreji.
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4.1. Historický vývoj čínsko-severokorejských vztahů
Počátky vztahů mezi Čínou a Severní Koreu sahají až do 14. století, kdy byl pod
vedením čínské dynastie Ming ukotven tzv. Sinocetrický systém, který byl její dlouhou kulturní
tradicí. Pozice Koreji v této věci byla zajímavá v tom, že tam byl zaveden královský systém,
který to akceptoval nejvíce. Korea sousední Čínu díky tomuto komplexnímu hierarchickému
řádu, konkrétně pak vládnoucí ideologii a státnictví jako takovému, dlouho považovala za určitý
modelový příklad a zdroj inspirace, který se snažila implementovat i ve své vlastní zemi.
Zatímco Vietnam se v této době prohlašoval za císařství, Korea i nadále zůstávala královstvím,
dle profesora Alexandra Woodsida se toto mimo jiné dělo i z úcty k Číně, kterou Korea
považovala za spolehlivého ochránce (Woodside, 1971). Obecně řečeno, lze také konstatovat,
že obě země sdílejí geopolitická specifika dané geografickou oblastí. Naházejí se totiž na
pomyslné křižovatce kontinentálních a námořních sil. Již od samotného začátku byla Korea pro
Čínu z hlediska strategické bezpečnosti velmi důležitá (Choi, 2013). Mezi oběma zeměmi
panoval výjimečný vztah. Na konci 16. století byl díky napadení Koreje Japonskem, tento vztah
otestován. Japonský císař Hideyoshi provedl invazi a poslal přes 160 tisíc bojovníků směrem
na Soul, dále podél řeky Yala až k hranicím s Čínou. Čínská dynastie Ming vyslala své jednotky
s cílem zatlačit společného nepřítele zpátky za Pchjongjang, tato armáda byla poražena u Soulu.
Následovalo několik let partyzánské války na Korejském poloostrově proti japonským
okupantům, která byla ukončena až smrtí císaře Hidyoshiho v roce 1596. Kvůli velkým
ekonomickým potížím způsobeným vojenskými taženími, jež byly doprovázeny vzpourami
rolníků, pak zaniká dynastie Ming, jež byla v roce 1644 definitivně svržena a na její místo
nastoupila Říše Čching (Moore, 2008).
Na začátku dvacátého století dynastie Čching padla a později vznikla komunistická
strana Číny, která se ucházela o moc. V Severní Koreji byl budoucím vůdcem Kim Ir-Sen, jehož
kroky zásadně ovlivnily pozdější vztahy mezi Severní Koreou a Čínou. Ve 40. letech 20. století
se totiž rozhodl připojit k anti-japonskému hnutí Manchurie, stejně jako se rozhodl podpořit
čínské komunistické síly (v roce 1921 došlo k založení Čínské komunistické strany). Mezitím
se v Číně postupně dostávala k moci Komunistická strana Číny (Yang, 2002). Došlo
k občanské válce mezi Komunistickou stranou a Čínskou národní stranou (Kuomitang), tento
konflikt vyvrcholil v roce 1949, kdy komunisté potlačili veškeré snahy o odpor ze strany
nacionalistů a Mao Ce-Tung se stal vůdcem Čínské lidové republiky. Díky tomu, že Kim už
v minulosti podporoval komunistickou stranu, byla k němu strana vstřícná a podpořila ho
v době Korejské války (Lu, 2000).
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Konflikt mezi komunistickou Severní Koreou na jedné straně a Jižní Koreou na straně
druhé probíhal v letech 1950 až 1953 a opět jednoznačným způsobem ukazuje geostrategickou
důležitost Koreje pro Čínu. Čína se do tohoto konfliktu po boku Koreje nakonec zapojila,
navzdory veškerým ekonomickým problémům a politickým překážkám nově vznikající ČLR,
a sice velmi vysoké míry inflace a pokračující občanské válce a nepokojích v provinicích S’čchuan, Kuej-čou a Tibetu (Yang, 2002). Severní Korea měla tedy podporu Čínské lidové
republiky, ale také Sovětského svazu v čele se Stalinem, který se stal hlavním dodavatelem
vojenského materiálu pro Severní Koreu (Choi, 2013). Jižní Korea byla naopak podporována
Spojenými státy. Jednalo se jak o válku politickou, tak i ideologickou, která nakonec skončila
příměřím mezi Jižní a Severní Koreou. Poloostrov byl však následky války rozdělen na
komunistický sever a demokraticko-kapitalistický jih, toto rozdělení zůstalo až do současnosti.
Protože nedošlo k podepsání mírové smlouvy, jsou dodnes oba státy de facto ve válečném
stavu. I když konflikt skončil nerozhodně, značně upevnil vztahy mezi Čínou a Severní Koreou
a spojuje tyto národy dodnes. Po Korejské válce se KLDR zaměřila na těžký průmysl a začala
ekonomicky prosperovat (Moore, 2008).
Čínský vůdce Mao Ce-tung si musel být vědom katastrofálních důsledků vyslání
čínských vojsk proti japonským jednotkám o více než tři století dříve, které předznamenaly pád
celé dynastie Ming. Přesto se Čína rozhodla bojovat po boku svého souseda proti koalici OSN
v čele s USA (Zhihua, 2012). Již výše uvedenou geostrategickou důležitost Koreje pro ČLR
velmi dobře ukazuje analogie vztahu „zubů ke rtům“. Jinými slovy bez rtů (Severní Korea)
mohou být zuby (Čína) nepříjemně až škodlivě postiženy. Kontextualizujeme-li toto přirovnání
do geopoliticko – historického rámce, můžeme konstatovat, že Severní Korea představuje
bezpečnostní záruku pro existenci Číny. Řečeno vojenskou terminologií - Severní Korea
představuje frontovou linii v případě válečného konfliktu, kdežto Čína je až druhou linií. Čína
Severokorejský poloostrov potřebuje jako svoji předsunutou bezpečnostní zábranu a pojistku
(Lee, 2012). Historie Čínsko- Severokorejských vztahů nám tedy ukazuje, že se v tomto
specifickém případě nejedná o nesouměrný vztah mezi velkou a malou zemí. I tak však analogie
vztahů „zubů ke rtům“ říká, že i zuby samozřejmě mohou kousat rty jako takové (Yi, 2002).
Severokorejští a čínští komunisté byli spojenci proti vnějšímu nepříteli, a to jednak proti
Japonsku během 2. světové války, a jednak proti USA během Korejské války. Můžeme tudíž
předpokládat, že obě strany mezi sebou vytvořili komunikační kanály s cílem koordinace
jednotlivých politik a předávání informací zpravodajských služeb (Zhihua, 2012). Významným
komunikačním kanálem se ukázala skupina čínských a severokorejských komunistů, kteří mezi
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sebou měli pevné vazby z dob Yananovi frakce. Kimova dynastie je v čele Koreje od roku 1948.
O rodině je velmi málo dostupných informací, které by mohly být potvrzeny. V období 50. let,
během vlády Kim Ir-Sena, nastal nesouhlas s jeho metodami od ostatních členů strany. Neshody
týkající se osobnostního kultu Kim Ir-Sena vyvrcholily v roce 1956 krizí ve vedení, kdy nastaly
politické čistky a útěky členů vedení strany do Číny. Kim Ir-Sen však zůstal ve vedení, stal se
jedním z nejsilnějších politických vůdců a zasloužil se o úplnou soběstačnost Severní Koreje
(Lu, 2000).
Od roku 1949 si Kim Ir-sen přál podepsat smlouvu, se SSSR, ale i se sousední ČLR.
Podepsání bylo odsunuto až do léta 1961, kdy došlo mezi Čínou a Severní Koreou k podpisu
„Smlouvy o přátelství, spolupráci, vzájemné rovnosti a pomoci „ (a to i v případě napadení).
Odsunutí bylo zapříčiněno dvěma podstatnými důvody Prvním důvodem byl strach Kim Ir-sena
před posílením Yananovi frakce na úkor své vlastní. Druhým, neméně závažným důvodem,
byla obava Mao Ce-tunga ze zbytečné provokace USA. Nicméně strach Číny z rostoucí SSSR
ho vedl k přesvědčení, že Čína by měla zabránit, aby Severní Korea podepsala alianční
spojeneckou smlouvu pouze s SSSR (Zhihua, 2012).
Zhihua argumentuje, že Čína a Severní Korea v této době nebyli důvěryhodní spojenci,
protože každá z těchto zemí vnímala odlišného klíčového nepřítele, stěží se tak vůbec dohodli
na souhrnném vyhodnocení hrozeb. Pro KLDR byly při vytváření bezpečnostní spolupráce
hlavním protivníkem USA, paradoxně pro Čínu to byl naopak paradoxně komunistický SSSR
(Zhihua, 2012). Klíčové přístupy obou zemí se tak začaly signifikantně rozcházet, především
v průběhu 70. let 20. století, kdy Mao Ce-tung mírnil rétoriku revoluční diplomacie jako
integrální součástí vnější diplomacie, kdežto Kim Ir- sen zdůrazňoval potřebu v takovéto
diplomacii pokračovat, včetně dalšího uskutečňování komunistické revoluce, respektive
transformace na korejském poloostrově (Yang, 2002). V této době Kim Ir-sen označil svého
syna Kim Čong-Ila jako svého budoucího nástupce a společně se začali snažit o budování jeho
kultu osobnosti, který také udržoval přímé vztahy s čínskými úředníky. Jeho nástupcem se stal
nynější severokorejský vůdce Kim Čong-Un. Vztahy mezi Čínou a Severní Koreou mají za
sebou z retrospektivního historického pohledu tři různé éry, z nichž každá odpovídá
konkrétnímu severokorejskému vůdci. Avšak jaderná hrozba, kterou KLDR představuje,
značně ovlivňuje vzájemné vztahy (Wu, 2008).
V neposlední řadě je nutné zmínit tzv. Šestistranné rozhovory, které představují celou
řadu politických jednání na vysoké úrovni mezi šesti zeměmi se zaměřením na denuklearizaci
Severní Koreje. Mezi státy účastnící se tohoto jednání patřily: Severní Korea, Jižní Korea, Čína,
20

Japonsko, Rusko a Spojené státy. Je nutné podotknout, že KLDR svolila k těmto jednáním
v důsledku hospodářských problémů a nátlaku Číny (Funabashi, 2008). Severokorejský
nukleární program zásadně porušoval mezinárodní Smlouvu o nešíření jaderných zbraní. Od
počátku devadesátých let se USA se Severní Koreou snažila jednat, avšak Čína začala být
aktivní při zprostředkování rozhovorů až po přiznání Severní Koreje k uranovému programu.
Nakonec se první jednání konalo až v roce 2003 v Pekingu (Kwak, 2016). V roce 2009 Severní
Korea vystoupila z rozhovorů snažících se dospět k mírovému řešení jaderného konfliktu a dále
pokračovala ve svém jaderném programu. Testování jaderných bomb, které KLDR provádí,
vyvolává pocit ohrožení nejenom pro Čínu, ale také pro Jižní Koreu či Japonsko. Čína se znovu
bezúspěšně pokoušela oživit šestistranné jednání. Tato země se totiž ocitla v pozici „mezi
dvěma kameny“, kdy je zásadně ohrožena bezpečnost Číny. Díky tomu zaujala velmi proaktivní
přístup ve vedení rozhovorů, kdy se snaží uklidnit situaci mezi Severní Koreou i Spojenými
státy (Armstrong, 2011).
Ještě před tím, než začneme s další kapitolou, je důležité stručně představit námi zkoumaná
období, která jsou rozdělena do dvou časových linií:
•

První a druhé volební období prezidenta Chu Ťin-tchaa (včetně období, kdy působil ve
funkci generálního tajemníka, tj. 2002 – 2013)

•

První volební období prezidenta Si Ťin-Pchinga (včetně období, kdy působil ve funkci
generálního tajemníka, tj. 2012 – 2018)

4.2. První a druhé volební období prezidenta Chu Ťin-tchaa
V roce 2002 se Chu Ťin-Tchao stal generálním tajemníkem Ústředního výboru
Komunistické strany Číny a v roce 2003 nastoupil do funkce prezidenta Čínské lidové
republiky. Po uplynutí jeho prvního pětiletého mandátu byl opětovně zvolen prezidentem ČLR
zůstal až do konce druhého volebního období, tj. do roku 2013. Jeho vláda se nesla v duchu
odkazování na tradiční hodnoty a konfucianismus. Jeho morální hodnoty a boj proti korupci
prezentoval i svou kampaní „Osm ctností a osm stínů“1, která měla vést Čínu k tomu, aby byla
harmoničtějším místem, stejně jako místem boje proti chamtivosti a korupci. 2 (Hays, 2015) Od

2

Jeho kampaň propagována na celém čínském území se řídila následujícími hesly: 1) Milujte svou vlast a neškoďte
jí; 2) Poslouchejte lidem; 3) Podporujte vědu, nebuďte nevědomí a neosvícení; 4) Pracujte tvrdě, nebuďte líní; 5)
Buďte jednotní a navzájem si pomáhejte, neprosperujte na úkor druhých; 6) Buďte upřímní, nechtějte jen získávat;
7) Buďte disciplinovaní a dodržujte zákony, nebuďte chaotičtí a bezpráví; 8) Žijte obyčejný život zahrnující tvrdý
boj, nežijte v luxusu. (Hays, 2015)
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momentu, kdy se Chu dostal k moci, odstartoval rozvoj ČLR. Téměř od nuly se vybudovala
rozsáhla vysokorychlostní železniční síť, ale také stadion pro Olympijské hry v Pekingu v roce
2008. Za jeho vlády musel ustát hned několik problémů jako např. tibetská vzpoura v roce 2008,
ekonomická krize na západě v roce 2007 nebo právě námi probírané nevyzpytatelné chování
severokorejských vůdců. Za vlády prezidenta Chu rapidně rostla moc Číny ve světě, avšak jak
Chu, tak jeho úředníci stále připomínali, že Čína je rozvojová země. Tehdejší premiér Wen
Jiabao prohlásil, že „Čína zůstává rozvojovou zemí navzdory pozoruhodným ekonomickým
úspěchům a její modernizace bude dlouhodobým úsilím několika generací“. Čína se v tomto
období více otevřela světu i spolupráci s mezinárodními organizacemi, avšak nepřevzala
mezinárodní zodpovědnost za svá jednání a svou světovou moc. (Brown, 2012)

4.3. První volební období prezidenta Si Ťin-Pchinga
V roce 2012 se Si Ťin-Pching stal generálním tajemníkem Ústředního výboru KSČ a
v roce 2013 nastoupil do funkce prezidenta ČLR. Jeho vláda se nese v duchu tzv. „Novodobé
Hedvábné stezky“ propojující Čínu s Asií, Evropou i Afrikou, což nasvědčuje tomu, že se Čína
chce více otevřít světu. Žádný jiný čínský vůdce se tolik jako Si neangažoval v zahraničí. Si za
svých prvních pět let vládnutí uspořádal v Číně hned 5 významných summitů a navštívil více
jak 50 států za účelem rozvoje mezinárodní spolupráce. Pod jeho vládou v ČLR vznikla Nová
rozvojová banka i Asijská banka pro investice do infrastruktury, finanční instituce s kapitálem
více jak 200 miliard dolarů (Campbell, 2016). Čínská diplomacie postupně vzkvétá a ČLR se
stává silnějším hráčem i ve světových institucích, dokonce byla nově vytvořená Agentura pro
rozvojovou spolupráci státu zodpovídající za koordinaci rostoucího čínského rozpočtu na
pomoc v zahraničí. Prezident Si stále bojuje s vnitřní nestabilitou na čínském území, ale stále
klade veliký důraz na zahraniční politiku, ačkolijeho zahraniční politika je součástí vize, že do
roku 2049 (na 100. výročí založení lidové republiky) se Čína stane jednou ze super velmocí. Za
tímto účelem rozvoje efektivnější zahraniční politiky a diplomacie vznikla právě ona iniciativa
„Novodobé hedvábné stezky“. Si se také zaměřuje na vztahy se Spojenými státy, které pro Čínu
představují klíčového spojence a hlavně obchodního partnera. Prezident Si Ťin-Pching si
uvědomuje důležitost zahraniční politiky, proto zahájil strukturální reformy dávající
Ministerstvu větší pravomoci (Legarda, 2018). Jak už je Číně zvykem, prezident Si obhájil svou
funkci a na počátku roku 2018 byl znovuzvolen (Osborne, 2018).
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5. Analýza čínských identit
V následující analýze pozorujeme výroky čínských hlavních představitelů, oficiální
čínská prohlášení a zahraniční politiku vůči Severní Koreji. To následně kontextualizujeme
s klíčovými aspekty charakterizující čínské identity. Zároveň sledujeme vývoj čínskoseverokorejských vztahů za období vlády prezidenta Chu Ťin-Tchaa a prezidenta Si ŤinPchinga.

5.1. Období vlády prezidenta Chu Ťin-Tchaa
Období vlády Chu Ťin-Tchaa začíná listopadem 2002, kdy se stal generálním
tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Číny. Jak on sám několikrát prohlásil,
snažil se o „budování harmonické společnosti“. (Hays, 2015) Za jeho vlády se postupně měnila
zahraniční politika, jak vůči velmocím, tak vůči sousední Severní Koreji. Čínskoseverokorejské vztahy byly vždy velmi blízké, avšak nevyzpytatelné chování KLDR a neochota
mezinárodní spolupráce zapříčinily proměnu těchto vztahů. Čína se pod vládou prezidenta Chu
Ťin-Tchaa začala čím dál více otevírat světu a mezinárodně spolupracovat, např. více se
angažovala v mezinárodních organizacích či aktivně působila v Šestistranných vyjednáváních
(BBC, 2013d). Čínská lidová republika byla klíčová při utváření tohoto multilaterálního
diplomatického vyjednávání o řešení nukleární hrozby. Čína se však nestará pouze o tuto
nukleární hrozbu, ale také o zabránění možnosti přívalu případných severokorejských uprchlíků
do Číny. A zároveň o to, aby USA nezískaly moc nad celým Korejským poloostrovem (Acuto,
2012). Mezi nejdůležitější události (v tomto období), které ovlivnily nejenom čínskoseverokorejské vztahy, ale i vztahy jak ČLR, tak KLDR s ostatními státy, bezpodmínečně patří
události týkající se nepředvídatelných severokorejských nukleárních aktivit a na ně navazující
Šestistranná jednání. Avšak mezi klíčové události, které budou nepochybně v této práci
zmíněny, patří smrt Kim Čong-ila a převzetí nadvlády v KLDR Kim Čong-unem, ale také
schůzka čínských představitelů s jeho nejbližším poradcem a strýcem Čang Song-tchekem a
jeho následná poprava (BBC, 2013d).
Čína se zaměřuje na pokračování hospodářského rozvoje a politickou stabilitu nejen na
čínském území. Uvědomuje si, že této stability a rozvoje lze dosáhnout pouze v případě, pokud
je východoasijská geografická oblast stabilní a bezpečná – Čína se tedy snaží o udržení statusu
quo na Korejském poloostrově (Lee, 2012). Celosvětovým řešením problému nukleárních
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hrozeb bylo přijetí Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (Nathan, Scobell; 2015)3. Spojené státy
se snažily donutit KLDR, aby opustila od svého jaderného programu a zastavily dodávky
některého zboží (ropa, potraviny). V reakci na to KLDR vykázala inspektory Mezinárodní
agentury pro atomovou energii a oznámila renuklearizaci jaderného zařízení Yongbyon
(Chinoy, Meltdown, 2009). Na rozdíl od severokorejské krize v 90. letech, kdy Čína odmítla
navrhované sankce vůči KLDR, tentokrát v roce 2002 Čína změnila svůj postoj k aktivnímu
zapojení se do této nukleární krize. Při první severokorejské jaderné krizi Čína byla spíše
pasivní a příliš se nezapojovala, při druhé jaderné krizi nastal zásadní zvrat, kdy Čína změnila
své chování a aktivně se začala zapojovat do řešení problému. (Lee, 2013) Toto ukazuje na
změnu v čínské zahraničně politické identitě a zvýšení čínské aktivity v mezinárodním
prostředí.
Konkrétně Čína zdůraznila svůj nesouhlas se severokorejským držením jaderných
zbraní, taktéž poukázala na nutnost denuklearizace poloostrova, a stejně tak vyzdvihla
důležitost zachování stability a míru a vyřešení dosavadních problémů mírovou cestou. Mimo
jiné čínskou změnu na aktivní diplomacii ukazují i strategická účast a zapojování se
v Šestistranných jednáních, ke kterému Čína také dokázala Severní Koreu přesvědčit. Čína
čelila bezpečnostním problémům a hlavně hrozbě vojenského konfliktu mezi USA a KLDR.
Čínská identita se tak začala měnit od státu nepříliš účastnícího se řešení problému ke státu,
který se aktivně zapojuje a spolupracuje v mezinárodním prostředí zejména v rámci
zprostředkování Šestistranných rozhovorů (Lee, 2013). Šestistranné rozhovory probíhaly od
roku 2003, z čehož se mnohokrát hostitelem zástupců daných států a územím, na kterém jednání
probíhala, stala právě Čína. V červenci 2003 mluvčí čínského ministerstva zahraničí Kong
Quan vydal následující prohlášení: "Přijmeme otevřený postoj k zapojení více stran, ale věříme,
že teď je nejkritičtější pokračovat v rozhovorech." Tím vyjádřil, že Číně tato jaderná hrozba ze
strany KLDR není lhostejná. Byla sama zdráhavá vůči možnosti, že by Severní Korea vlastnila
jaderné zbraně, ale zároveň také nechce zhroucení Kim Čong-ilova režimu, který by znamenal
miliony uprchlíku na čínských hranicích (BBC, 2003a). Pokud toto kontextualizujeme, vidíme,
že Čína svým podílením na Šestistranných rozhovorech a zdůrazňováním vlastní důležitosti
zaujala místo u jednacího stolu s dalšími velmocemi a zapojila se tak do dění v mezinárodním
prostředí. Konkrétně pozorujeme, že ČLR postupně začala přebírat odpovědnost za
mezinárodní bezpečnost (v kontextu se severokorejským jaderným programem) a pomalu
3

Smlouva jako taková vznikla v roce 1968 a do současnosti byla podepsána a ratifikována více než 180 zeměmi
světa, a to včetně ČLR. Severní Korea tuto smlouvu v minulosti také přijala, avšak později ji vypověděla. (IAEA,
2013)
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začala formovat identitu „Čína jako jedna z velmocí“ v zahraniční politice vůči Severní Koreji.
Tím, že právě čínské území se stalo místem pro tyto velmocenská setkání, Čína převzala
důležitou roli světového aktéra.
Jednání byla zaměřena na denuklearizaci Korejského poloostrova, které však nikdy
nebylo dosaženo. Tato šestistranná jednání se snažila korejskou jadernou krizi vyřešit
diplomatickým a civilizovaným způsobem4 (Nanto, Manyin, 2011). Celková preventivní
opatření obsahovala 6kol a zdálo se, že dojde k pokroku a postupnému vyřešení této krize. I
přestože v roce 2005 státy podepsaly Společné prohlášení a vypadalo to, že se konečně blíží
zdárné řešení této krize, KLDR v roce 2006 provedla jaderné a balistické testování (Shin, 2005).
Čínské svým zapojením se do tohoto problému začala formovat novou zahraniční politiku,
v které si mohla rozvíjet své další národní zájmy v rámci celého mezinárodního systému (Lee,
2013). Ačkoliv jednání o vyřešení jaderné krize nebyla úspěšná a KLDR v roce 2006 provedla
další jaderné a balistické testování, Čína jimi ukazovala světovým aktérům i mezinárodním
institucím, že je schopna se aktivně účastnit řešení globálních problémů. Zároveň také při
zprostředkování těchto vyjednávání (zejména zprostředkování účasti KLDR) ukázala, že její
aktivní účast při řešení tohoto konkrétního problému světové jaderné bezpečnosti je naprosto
nezbytná, a co víc, stala se světovým lídrem hned vedle USA a dalších velmocí při řešení tohoto
problému.
Tehdejší mluvčí čínského ministerstva zahraničí vydala prohlášení, ve kterém Čína
konstatovala že: „Mezinárodní společenství by Severní Koreu nemělo trestat. (Trest není cílem,
to tedy znamená, že Čína se postaví proti sankcím, jelikož budou nefunkční.) Zároveň Čína
nepřestane pomáhat Severní Koreji, jelikož cílem čínské pomoci je zlepšení severokorejského
životního standardu.“ (Xiaocheng, 2013). I když tím Čína vyjádřila podporu KLDR, navázala
na své předchozí úsilí a snažila se znovu zprostředkovat Šestistranná jednání. Třebaže se ČLR
v předchozích jednáních snažila být jedním z aktérů a tím, kdo má moc to vyřešit, po tomto
prohlášení jako kdyby Čína opustila od svých snah o vyřešení tohoto problému. Postavila se
proti názoru ostatních velmocí na stranu problematického státu. Čína opustila svou snahu pouze
dočasně, později v roce 2013 za vlády prezidenta Si Ťin Pchinga vyzvala mezinárodní
společenství k opětovnému zahájení multilaterálních rozhovorů za účelem vyřešení jaderného

4

Před prvním šestistranným jednáním v roce 2003 proběhlo třístranné jednání pouze mezi USA, KLDR a ČLR,
kde se KLDR otevřeně přiznala k vlastnictví a rozvoji jaderných zbraní. Mezi USA a KLDR tehdy došlo
k diplomatickému střetu, což následně vedlo k přidání Jižní Koreje, Ruska a Japonska na jednání o severokorejské
jaderné krizi. (Shin, 2005)
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konfliktu (Xu a Bajoria, 2013). Souhrnně lze v tomto vidět identitu velmocí, kdy si Čína snaží
zajistit svou důležitost na světových jednání a ukázat svou moc ostatním státům.
V roce 2007 se účastníci jednání shodli na programu, ve kterém dali KLDR 60 dní na
zmrazení jejího jaderného programu (Cha, 2007). Státy poskytovaly Severní Koreji odškodnění
ve formě podpory a pomoci výměnou za její spolupráci při těchto jednáních (Shin, 2005).
Zároveň od roku 2002 čínská média i úředníci vydávají jednotná prohlášení obsahující výstrahy
Severní Koreji, ale i ostatním účastníkům šestistranných rozhovorů k tomu, aby nedocházelo
k vzájemným provokacím těchto států. Mezi jedny z nejpodstatnějších čínských národních
zájmů patří svrchovanost a hospodářský růst. Čína si je vědoma, že k obhajobě těchto národních
zájmů je zapotřebí nejenom mír, ale i zvýšení svého vlivu ve východoasijském regionu
prostřednictvím spolupráce s ostatními asijskými (a zejména sousedními) státy či omezení vlivu
Spojených států ve východoasijském regionu jako takovém (Swaine, 2008). Čína si uvědomuje
důležitost svého vlivu v asijském regionu a také fakt, že s jejím vlivem je spojený její
hospodářský růst. Ačkoli Čína se obává případného zvyšujícího se vlivu USA v tomto regionu,
nečiní kroky, které by jasně ukazovaly na identitu asianismu a případného prohlášení se za
přední a jediné asijské velmoci.
V otázce severokorejského nukleárního testování se Čína připojila k nátlaku na KLDR,
stejně jako se zapojila do spolupráce, což zahrnovalo ekonomická sankční opatření. Příkladem
může být únor 2003, kdy Čína kvůli vystřelené severokorejské raketě na území mezi
severokorejským mořem a Japonskem pozastavila, byť jen na 3 dny, distribuci ropy do KLDR.
Tento symbolický akt mohl být bezesporu interpretován jako varování ze strany Číny směrem
k Severní Koreji, jež mělo připomenout KLDR její ekonomickou závislost na Číně. Zároveň to
také můžeme interpretovat jako přijetí odpovědnosti Číny za dění v globálním prostředí, ale
také předvedení svého vlivu vůči Severní Koreji.
Čínské snahy vyústily v uskutečnění dalších Šestistranných vyjednávání. Před prvním
severokorejským jaderným testováním v roce 2006 čínský velvyslanec v OSN vydal
prohlášení, ve kterém varoval KLDR, že pokud bude ve svém chování pokračovat, Čína jí
v případě konfliktu chránit nebude (Twomey, 2008). Ihned po tomto jaderném testu tisková
agentura Sin-chua uvedla, že čínská vláda s tímto krokem rozhodně nesouhlasí a Severní Korea
tím ukázala ignoraci vůči mezinárodnímu společenství (China.org, 2006). I přesto Čína byla a
stále je nejbližším spojencem KLDR a dlouhodobě se snaží o udržení statusu quo na území
Korejského poloostrova. Čína si uvědomovala, že případný tlak mezinárodního společenství na
severokorejského vůdce by v nejhorším případě mohl vést až ke zhroucení tohoto režimu, což
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by mohlo ohrozit stabilitu na Korejském poloostrově (Cai, 2010). Právě zhroucení
severokorejského režimu a s tím spojený příliv tamějších uprchlíků by byl v rozporu s čínskými
ekonomickými zájmy. Stabilita na Korejském poloostrově je pro Čínu velmi důležitá z hlediska
jejího ekonomického rozvoje. Zároveň při zhroucení severokorejského režimu by hrozilo, že
by se zvýšila americká moc na Korejském poloostrově (Park, 2005). Šestistranné rozhovory,
kde Čína hájila KLDR i své národní zájmy, však nakonec nepřinesly žádné výsledky. Číně
nicméně postupně zajistily její vzrůstající vliv, a to jak ve východoasijském regionu, tak
v ostatních mezinárodních institucích (Wu, 2008). Čína svým chováním tak ukazovala stále
větší kontrolu a tím dokazovala, že je jedna z velmocí. Ať už tím, že přiměla KLDR k účasti na
vyjednáváních, tak také tím, že „bránila“ mezinárodnímu společenství v přísnějším řešení této
nukleární krize. Můžeme konstatovat, že ČLR tím ukázala svůj mocenský vliv, a to jak
v Severní Koreji, tak i v mezinárodním společenství, kdy Čína svým zastáním KLDR a
nesouhlasem zabránila přijetí přísných sankčních opatření.
Po skončení Šestistranných vyjednávání KLDR provedla v té době nejsilnější jaderné
testování, což přimělo Radu bezpečnosti OSN přijmout sankce vůči Severní Koreji. Rozhodnutí
o vydání těchto sankcí bylo jednomyslné, tedy i se souhlasem ČLR. Čínský velvyslanec to
okomentoval tím, že: „Čína hlasovala pro přijetí sankcí z toho důvodu, že provokace Severní
Koreje byly bez ohledu na společný mezinárodní cíl.“ Poté ale zdůraznil, že: „Usnesení by
nemělo negativně ovlivnit rozvoj země ani humanitární pomoc této zemi“. Čínská snaha
v Šestistranných rozhovorech byla oceňována i v dalších mezinárodních institucích, díky
čemuž začalo být i více státu vůči Číně vstřícnější. Čína se začala více účastnit a zapojovat se
do různých multilaterálních institucích5, nutno podotknout, že zejména asijských institucích
jako je ASEAN a Šanghajská organizace pro spolupráci. V obou těchto institucích je ČLR
hlavním aktérem, čím vzrůstá čínský geopolitický vliv na Asijském kontinentu (Wu, 2008). I
když pozorujeme postupně zvyšující se vliv Číny v Asii, finální krok k tomu být oficiálním
asijským lídrem stále ještě tato země neudělala. Dokonce není v této věci možné mluvit ani o
identitě asianismu. ČLR se sice aktivně podílí na účasti v řešení předních asijských záležitostí
(a to i ve výše zmíněných asijských institucích). Nikdy tomu však nedala přednost oproti
ostatním velmocím a celosvětovým jednáním.
V březnu 2010 Severní Korea potopila jihokorejskou námořní loď. Následkem tohoto
útoku došlo k úmrtí 46 námořníků. KLDR však odmítla svoji účast na tomto úderu a v případě
5

APEC (1991), ASEAN Regional Forum (1994), ASEAN+1(1996), ASEAN+3 (1997), Šanghajská organizace pro
spolupráci (2001), Summit Východní Asie (2005)
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zavedení sankcí proti ní hrozila možností války. První čínskou reakcí bylo vyzvání obou zemí
k projevení zdrženlivosti od vzájemných provokací. Zatímco ostatní země mezinárodního
společenství tento čin rázně odsoudili, a to včetně generálního tajemníka OSN Pana Ki-muna,
který označil zprávu o tomto činu za „hluboce znepokojující“, tak Čína označila potopení
jihokorejského plavidla za „nešťastné“ (Lynam, 2010). I přes naléhání Jižní Koreje na striktní
řešení této situace, Čína upozornila na důležitost řešení tohoto konfliktu prostřednictvím
diplomacie a dialogu, nikoli vojenského konfliktu, kvůli kterému by se Severní Korea mohla
uchýlit k zoufalým opatřením např. v podobě dalších nukleárních testů. Ačkoli mezinárodní
společenství přezkoumalo všechny důkazy, které jasně ukazovaly na vinu Severní Koreji, Čína
se vyhnula striktnímu řešení tohoto konfliktu (Cruz, 2010). Tím, že i přes přímé důkazy stála
Čína opět v pozici nestranného účastníka konfliktu, nikoli velmocenského aktéra, ukázala, že
není připravena přijmout mezinárodní odpovědnost.
Čínská lidová republika postupně začíná ztrácet trpělivost se svým tradičním
severokorejským spojencem. Dokonce dle uniknutých informací z Wikileads čínský ministr
zahraničí při jednání s americkými úředníky označil severokorejské chování za chování
„rozmazleného dítěte“. Později čínský velvyslanec Čcheng Kuo-pching varoval před
severokorejskou jadernou činností a označil ji za „hrozbu pro bezpečnost celého světa“ zároveň
prohlásil, že „čínským cílem je, aby severokorejští vůdci dodržovali své závazky v oblasti
nešíření jaderných zbraní a udržovali stabilitu poloostrova“. To, že ČLR se postupně vzdaluje
KLDR je jasné i lídrům dalších států např. „tehdejší jihokorejský ministr zahraničí Chun Yungwoo prohlásil při jednání s americkým velvyslancem, že mladší generace vysokých
představitelů čínské komunistické strany nepovažuje Severní Koreu za užitečného a
spolehlivého spojence a neriskovali by válečný konflikt na tomto poloostrově“ (Tisdall, 2010).
Uniklé informace z Wikileads potvrdily postupný zásadní vývoj v čínsko-severokorejských
vztazích. Do této chvíle veřejně dostupná čínská vyjádření byla spíše neutrální občas minimálně
varující Severní Koreu. Tyto důvěrné informace však dokazují, že Čína si už začala
uvědomovat hrozbu, kterou Severní Korea představuje. Zároveň je zřejmé, že Čína aktivně toto
téma řeší s globálními lídry a nezůstává nestranná, naopak čím dál více se vzdaluje od KLDR.
Dalším pomyslným mezníkem Čínsko-severokorejských vztahů byl rok 2011, kdy Kim
Čong-Un převzal po svém zesnulém otci Kim-Čong-Ilovi moc nad Severní Koreou. Čínský
prezident Chu Ťin-Tchao v této době vyjádřil svou podporu mladému nezkušenému vůdci a
zároveň řekl, že věří v jejich „tradiční přátelskou spolupráci“ (Talia, 2011). V roce 2012 se
Čang Song-tchek, tehdejší generál a zároveň blízký poradce Kim Čong-una, setkal s Chu Ťin28

Tchaem a dalšími čínskými vládními představiteli. Tato návštěva byla čínskými médii
prezentována jako návštěva za účelem vzájemného ekonomického rozvoje. Setkání se zprvu
mohlo zdát jako upevňování bratrských vztahů mezi těmito zeměmi (Ramzy, 2013). Nicméně
o dva roky později, Kim Čong-un nechal Čang Song-tchaa popravit, jelikož se obával
vzrůstajícího vlivu Pekingu a volných rukou svého strýce. Čínské vyjádření na tuto významnou
událost bylo velmi chladné a klidné. Čína doslovně konstatovala: „Toto je vnitřní záležitost
Severní Koreje. Hospodářská a obchodní spolupráce mezi Čínou a Severní Koreou je normální
a slouží společným zájmům obou zemí a národů. Jsme odhodláni provádět hospodářské a
obchodní vztahy se Severní Koreou na přátelském a vzájemně prospěšném základě a
podporovat vzájemně prospěšnou spolupráci. Doufáme, že tyto vztahy budou pokračovat na
cestě ke zdravému rozvoji.“ Třebaže se Čína pokouší zesílit svůj vliv v Asii a mít kontrolu nad
KLDR, svým postojem v této konkrétní události se naopak snažila nevměšovat do vnitřních
záležitostí KLDR, aby nenarušila vzájemné obchodní vztahy (Mu, 2013). Čang dlouhodobě
působil jako prostředník mezi Čínou a KLDR. Jeho poprava tak byla nejenom odplatou proti
kontrarevoluční frakci, ale i odpovědí na to, že Čína podpořila rezoluce OSN proti KLDR
(Noesselt, 2014). Ačkoli se dříve Čína snažila utvrdit a ukázat vliv i ve vnitřním fungování
v Severní Koreji (jak to vypadalo kupříkladu po prvotním setkání Čang Song-tcheka s Chu Ťintchaem), tady je jasně zřejmé, že její vliv na severokorejském území postupně klesá. Čínští
hlavní představitelé nemají dostatek prostředků, které by mohly ovlivnit kroky čím dál více
nevyzpytatelného Kim Čong-una. Právě ta čínská podpora mezinárodních sankcí značí obrat
v čínské zahraniční politice.

5.2. Období vlády prezidenta Si Ťin-Pchinga
Si Ťin-Pching se stal v listopadu 2012 generálním tajemníkem Ústředního výboru
Komunistické strany Číny, v březnu 2013 byl poté zvolen prezidentem. V jednom ze svých
prvních komentářů (ve funkci generálního tajemníka) řekl: „Čína se potřebuje dozvědět více o
světě a svět se potřebuje dozvědět více o Číně“ (Fairclough, 2009). Jeho pozdější nasměrování
Číny tzv. Hedvábnou stezkou, jasně ukazuje, že prosazuje spíše identity na druhé straně výše
uvedeného grafu (viz. Čínské identity), a sice na bázi mezinárodní spolupráce (Jinping, 2018).
Po nástupu Kim Čong-una k moci se Čína domnívala, že Severokorejské vztahy ve zlepšení a
pokračování tohoto tradičního bratrství (Talia, 2011). Avšak hned v prvním volebním obdobím
prezidenta Si Ťin-Pchinga v roce 2013 KLDR provedla jaderné testování, které vyvolalo třetí
jadernou krizi. Tímto krokem Kim Čong-un navázal na jaderné testování za vlády jeho otce a potvrdil
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tím hrozbu, kterou KLDR představuje pro globální bezpečnost (Kyunghyang Shinmun, 2014).
Klíčové události týkající se čínsko-severokorejských vztahů během prvního volebního období
prezidenta Si se tak nesly v duchu severokorejského jaderného testování a řešení této globální
hrozby.
V minulosti se státy6 snažily prostřednictvím mezinárodních rozhovorů přesvědčit
KLDR, aby znovu podepsala Smlouvu o nešíření jaderných zbraní.7 Dnes však většina států
vidí jako jediné východisko denuklearizaci Korejského poloostrova (Nathan, Scobell, 2012).
Čína postupně začíná měnit svůj přístup k Severní Koreji, to je vidět, jak na souhlasu se
sankcemi, tak na kritice severokorejského jaderného testování. Jak Lee Hochul zmínil, rozdílné
čínské chování je způsobeno tím, že k moci přicházejí nový mladší představitelé, jejichž názory
se od předchozích čínských představitelů liší (Noesselt, 2014). Na začátku dubna 2013 čínský
prezident místo „typického a opakujícího“ čínského výroku, že: „Čína chce zachovat mír a
stabilitu na Korejském poloostrově“, prohlásil, že: „nikomu by nemělo být umožněno uvést
nějakou oblast či dokonce celý svět do chaosu kvůli svým sobeckým ziskům“. Si tím nejmenoval
žádnou konkrétní zemi, avšak obecně se věří, že jeho slova jsou mířena právě ke KLDR.
V tomtéž měsíci profesor z Čínské univerzity Su Hao řekl, že: „od únorového (2013)
severokorejského jaderného testu neexistuje oficiální kontakt na vysoké diplomatické úrovni a
vztahy obou zemí jsou relativně chladné“ (Hatton, 2013). Čína tím naznačila, že dále nechce
tolerovat nevyzpytatelné chování svého souseda a Si diplomaticky naznačil, že by to „nemělo
být umožněno“ a tím naznačil, že se ČLR přiklání na stranu světových líderů snažících se
zabránit dalšímu jadernému testování.
Na výše zmíněné jaderné testování v roce 2013 čínské ministerstvo zahraničních věcí
reagovalo odmítavě a vydalo následující prohlášení: „Čína zaujala pozici pro zachování míru
a stability v severovýchodní Asii. Důrazně vyzýváme Severní Koreu, aby dodržela (svůj) slib o
denuklearizace jaderných zbraní, a aby nepodnikla další kroky, které by situaci zhoršily.“
(CNN, 2013). Tento výrok patří mezi oblíbené stále se opakující čínské výroky. Čína tím
neustále připomíná důležitost zachování míru a stability na Korejském poloostrově. Právě
stabilní prostředí sousedních států Číny je nezbytné pro její celkový rozvoj, což si Čína
uvědomuje a je to i jeden z ukazatelů identity asianismu. Zároveň se Čína přiklání k
denuklearizaci, na které se mezinárodní společenství shodlo jako na jediném východisku při
řešení tohoto problému. V tomto výroku tedy lze spatřit ukazatel identity asianismu, tj.
6
7

Rusko, Japonsko, Jižní Korea, USA, Čína
ČLR ve 20. století také provedla hned několik jaderná testů. (Nathan, Scobell, 2012)
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stoupenci identity ,,Asie první“ věří, že: „Pokud není stabilní sousedství v okolí Číny, bude to
hlavní překážkou v rozvoji země a udržení národní bezpečnosti. Přednostně by se měla Čína
zaměřit na stabilní mezinárodní prostředí se svými sousedními státy“ (Shambaugh, 2013).
Jedná se nicméně o jediný ukazatel této identity, ostatní podmínky této identity nejsou splněny.
Čína místo prioritních zájmu v Asii preferuje udržení globálního míru a stojí tak na straně
ostatních velmocí, což můžeme vidět při její aktivní účasti a zprostředkování Šestistranných
rozhovorů.
Později v návaznosti na severokorejské jaderné testování však ČLR mezinárodní
společenství ujistila, že nebude tolerovat, pokud severokorejské akce budou přímou hrozbou
pro stabilitu a mír na území Korejského poloostrova. Čínský ministr zahraničí Wang I v roce
2014 prohlásil: „Jedinou cestou k míru je denuklearizace celého poloostrova“, zároveň také
uvedl, že: „Čína by nikdy nedovolila válku či nestabilitu Korejského poloostrova“
(International Crisis Group, 2014). I přestože tímto Čína vyjádřila svou podporu státům snažící
se o nešíření jaderných zbraní, stále umožňuje distribuci severokorejských balistických raket
do jiných zemí prostřednictvím svého území. Ačkoli se kontrola nad vývozem těchto dodávek
zbraní velmi zlepšila, Čína tímto stále nesplňuje svůj závazek vůči nešíření jaderných zbraní a
správné kontrole sankcí pro zakázané produkty (UNHRC, 2014). Čína tak opět poukazuje na
to, že patří mezi světové lídry, konkrétně svým výrokem, že „Čína by nedovolila“, se Peking
snaží upozornit na svou moc v této oblasti. Zároveň její souhlas s denuklearizací Korejského
poloostrova poukazuje na to, že se rozhodla být mezinárodně činná na pozici jednoho
z globálních lídrů rozhodujících se o postupech řešení mezinárodní bezpečnosti.
Na počátku roku 2016 Severní Korea opět provedla další již čtvrté jaderné testování,
konkrétně se jednalo dle tvrzení KLDR o vydařený test vodíkové pumy, termonukleární zbraně,
která je mnohem ničivější než jaderná bomba. Přestože byli experti na jaderné zbraně k tomuto
tvrzení skeptičtí8 (tj. tvrzení o vydařeném testu vodíkové bomby), samotný agresivní akt jako
takový vyvolal řadu znepokojení a pocitů ohrožení v mnoha zemích po celém světě, světových
velmocí nevyjímaje (BBC, 2016). Bylo jasné, že stejně tak jako ostatní státy bude muset
zaujmout i Čína svůj postoj k této situaci. Čínské ministerstvo zahraničních věcí vydalo několik
prohlášení o tom, že je velmi znepokojeno situací na Korejském poloostrově. „Čína pevně
chrání regionální mír a stabilitu a je proti jakýmkoli činům, které by mohly zvýšit napětí.
Naléhavě vyzýváme příslušné strany, aby zůstaly klidné a zdrženlivé, řešily aktuální situaci

8

Podrobněji viz: https://www.nytimes.com/2016/01/06/world/asia/north-korea-hydrogen-bomb-test.html
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prostřednictvím kontaktů a dialogu a přestaly dělat cokoli, co by mohlo ještě zhoršit napětí.
Čínská strana je ochotna spolupracovat s účastníky, aby společně zajistili mír a stabilitu
Korejského poloostrova“ (MOFA, 2016a). Čína je ochotna podílet se na mezinárodní
spolupráci za účelem zachování míru na Korejském poloostrově a v dalších výrocích dokonce
vyzývala KLDR k plnění závazků v oblasti jaderných zbraní (MOFA, 2016b). Čínské
ministerstvo zahraničních věcí rovněž oznámilo, že: Rozhodně nesouhlasí s podezřelým
pokusem KLDR o vodíkovou bombu“ (Brown, 2016). Sin-chua citovala výrok prezidenta Si Ťinpchinga, který ujistil svého největšího spojence a obchodního partnera – USA, jak důležité je
přísné dodržování odsouhlasených sankcí (Sin-chua, 2016a). Čína si uvědomuje své společné
cíle s USA, tj. zachování stabilního globálního finančního trhu i ochranu zájmů svých občanů.
Zároveň je pro Čínu důležité, aby měla přístup k pokročilým americkým technologiím (Nathan,
Scobell, 2012). Možná i právě fakt, že Spojené státy jsou pro Čínu mnohonásobně důležitější
v ekonomické oblasti než Severní Korea (obzvlášť v době, kdy se Čína snaží o svůj ekonomický
rozvoj), přispívá k tomu, že se Čína čím dál přiklání k mezinárodnímu společenství. Dokonce i
zdůrazňují důležitost sankčních opatření (se kterými v minulosti nesouhlasili) a tím je Čína na
cestě pro plné převzetí své mezinárodní odpovědnosti a pomalu se svou mocí vyrovnává
ostatním světovým lídrům.
Čtvrté jaderné testování způsobilo ještě větší napětí mezi Čínou a Severní Koreou. Bylo
tedy velkým překvapením, když se v červnu roku 2016 Si Ťin-Pching sešel se severokorejským
velvyslancem. (Sin-chua, 2016b) Vzájemně si potvrdili společné úsilí o udržení míru a stability
nejen na Korejském poloostrově ale i v severovýchodní Asii. Mluvčí čínského ministerstva
zdůraznil řešení konfliktu prostřednictví denuklearizace (The Kyunghyang Shinmun, 2016).
Agentura Sin-chua uvedla, že čínský prezident v žádném případě ani nezmínil denuklearizaci
Korejského poloostrova. Dle této agentury se naopak zmiňoval o posílení tradičního přátelství
mezi oběma zeměmi (Sin-chua, 2016b). Si Ťin-Pching se tak drží spíše zpátky a do řešení
mezinárodní bezpečností situace raději nevstupuje. Což je naprostý opak toho, co jsme viděli
v předchozích čínských vyjádřeních o denuklearizaci. I přestože to vypadalo, že Čína si jasně
vybrala tj. raději stát na straně velmocí, tímto Čína udělala veliký krok zpět. Ačkoliv je zřejmé,
že se vztahy mezi Čínou a Severní Koreou za vlády prezidenta Si Ťin Pchinga ochlazují a s tím
i čínské zastání KLDR v mezinárodním společenství (sankční opatření apod.). Tak právě tento
krok ukázal, že Čína je vnitřně rozpolcená a stále si ještě nevybrala, zda bude spíše stát na straně
velmocí (a i její zahraniční politika bude jednotná a na úrovni světové velmoci) nebo bude i
nadále tíhnout ke svému komunistickému sousednímu státu.
32

I přestože se zdálo, že Čína a Severní Korea začaly posilovat své vztahy a předpokládalo
se, že KLDR se začala věnovat diplomacii (čemuž i nasvědčovala výše zmíněná diplomatická
návštěva s čínským prezidentem), v září roku 2016 však došlo již k pátému jadernému testování
ze strany KLDR. Čína toto testování odmítla v OSN prostřednictvím své stále velvyslankyně
Liu Jieyi, která doslovně řekla: ,,Jsme proti testování a věříme, že je naléhavější než kdy jindy,
abychom společně pracovali na dosažení denuklearizace Korejského poloostrova“ (Nichols,
2016). Přičemž také neopomněla zmínit svou oblíbenou frázi, že: „Všechny strany by se měly
zdržet vzájemné provokace a jakékoli akce, která by mohla situaci zhoršit“ (Nichols, 2016).
Ještě tentýž den se k tomuto vyjádřilo i Čínské Ministerstvo zahraničních věcí, které
konstatovalo, že: „Čína zůstane odhodlána řešit otázky týkající se poloostrova prostřednictvím
dialogu a konzultací v rámci šestistranných rozhovorů. Pokud jde o sankce, Čína je stálým
členem Rady bezpečnosti OSN a zodpovědným členem mezinárodního společenství, který bude
i nadále v plném rozsahu provádět příslušná rezoluce Rady bezpečnosti a bude dodržovat své
mezinárodní závazky. Čínská strana si stojí za tím, že by mělo dojít k denuklearizaci a nešíření
jaderných zbraní na Korejském poloostrově.“ (MOFA, 2016c). Čína tím dokazuje svou
otevřenost k mezinárodním jednáním a řešením, ale také vyjadřuje i podporu OSN. I když Čína
v této době opět fakticky zmírňovala sankce vůči KLDR v rámci multilaterálních jednání
v OSN, od roku 2016/2017 je stále více ochotná sankce proti KLDR akceptovat – dříve Čína
KLDR chránila ještě více.To se potvrzuje i v dalších prohlášeních ministerstva zahraničních
věcí, které potvrzují aktivní zahraniční politiku s cílem denuklearizace Korejského poloostrova
prostřednictvím případného zvýšení sankcí (MOFA, 2016d). ČLR se čím dál častěji účastní
vícestranné spolupráce zejména v oblasti bezpečnosti, jelikož si uvědomuje, že čínská národní
strana nemůže být zaměřena pouze na vojenskou a ekonomickou sílu (Nathan, Scobell, 2012).
I přestože se hlavně v rámci OSN Čína snaží o udržení celosvětového míru, avšak sama udržuje
napětí a porušuje princip suverenity hned v několika oblastech týkající se jejích vlastních
zájmů: snaží se uplatnit si nárok na Tchaj-wan, Tibet či jihozápadní a východočínské moře
(Heilman, Schmidt, 2014).
Zvýšená severokorejská jaderná činnost v průběhu roku 2016, stejně jako fakt, že OSN
schválila dva sankční mechanismy vůči KLDR, poukázaly na význam Rady bezpečnosti OSN
jako diskuzní platformy mezi USA a Čínou v rámci jejich angažmá a součinnosti ohledně
Severní Koreje. Tyto přijatá sankční opatření jsou podstatná mimo jiné i proto, že jak USA, tak
i Čína patří mezi pět stálých členů Rady bezpečnosti OSN, kteří mohou vetovat jakékoliv
rezoluce Rady. Rada bezpečnosti OSN má: ,,Primárně zodpovědnost za udržování
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mezinárodního míru a bezpečnosti“ (United Nations Security Council, 2000). 9 Potencionální
veto, byť jediného stálého člena Rady, má pak za následek zablokování případné rezoluce,
respektive reakce mezinárodního společenství s mandátem OSN (ve smyslu právní a
mezinárodní legitimity). Čína v obecné rovině často využívá své veto s cílem zabránit schválení
rezoluce, jež by postihovala Severní Koreu. V reakci na čtvrté jaderné testování KLDR však
Čína souhlasila se schválením přísnějších a komplexnějších sankčních opatření, což mělo za
následek posílení spolupráce USA a Číny ohledně Severokorejské jaderné hrozby a
problematiky Severní Koreje obecně. Tento krok ze strany Číny byl původně interpretován jako
ústupek ze strany Číny, o němž se spekulovalo jako o možném obratu Číny směrem k Severní
Koreji. Číně nicméně využila mezery v sankcích, která ji umožnila obchodovat s KLDR, a to i
včetně zboží (např. uhlí, nerostné suroviny, palivo), jehož dodávky do KLDR měly být
omezeny (U.N. Security Council, 2016) Tyto sankční opatření jsou tedy příkladem sporu mezi
USA a Čínou v otázce jejich spolupráce ohledně KLDR. USA obvinili Čínu z porušování
sankcí, např. v prosinci 201710 kvůli exportu ropy do KLDR, jež je v přímém rozporu se
sankcemi OSN. Čínské ministerstvo zahraničí v reakci odmítlo toto nařčení, kdy prohlásilo, že:
„Čína vždy implementovala rezoluce Rady bezpečnosti OSN vztahující se na Severní Koreu
v plném rozsahu a plní své mezinárodní závazky.“ (Greenwood, 2017). Přestože Čína
z ekonomického hlediska podporuje Severní Koreu a je jejím jediným spojencem, na schůzkách
mezinárodního společenství kritizovala nukleární program a podpořila sankce OSN proti
KLDR. Čína oznámila své rozhodnutí o zastavení dodávky uhlí (v hodnotě 1 milionu dolarů)
v únoru 2017 v reakci na pokračující testy balistických raket Severní Koreje, poté, co Severní
Korea testovala balistické střely v rozporu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN. Na to
následovalo oficiální čínské prohlášení o zákazu dovozu uhlí do Severní Koreji (BBC, 2017b).
Tím se Čína přiblížila opět zpátky k identitě „Čína jako jedna z velmocí“, kdy konečně začala
jednat na úrovni světového lídra. Nezůstala tentokrát jenom u slov vyjadřujících nesouhlas se
severokorejským jednáním, ale zastavením dodávky uhlí ukázala, že je připravena také jednat.
O několik měsíců později, konkrétně 3. září 2017, došlo k dosud nejsilnějšímu, v pořadí
již šestému jadernému testu KLDR. Severní Korea opět přišla s tvrzením, že se jednalo o
úspěšný test velmi silné vodíkové bomby. Tentokrát tomuto prohlášení spíše nasvědčovala i

Rezoluce Rady jsou závazné a zároveň se jedná o jediný mezinárodní orgán, který může implementovat sankční
opatření (U.N. Security Council, 7638th meeting: Resolution 2270, 2016)a donucovací prostředky proti zemím. I
z tohoto důvodu je zde nutnost společné shody všech pěti stálých členů Rady na navrhovaném řešeni. (U.N.
Security Council, 2016)
10
Podrobněji viz: https://www.ft.com/content/21a0407e-eadd-11e7-bd17-521324c81e23
9
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naměřená data. Profesor Jaderného inženýrství Kune Y. Suh z Univerzity v Soulou doslovně
řekl, že: ,,Síla byla desetkrát nebo dvacetkrát větší než při těch předchozích“ (jaderných
testech). Přičemž dle jeho názoru je: „Tato stupnice na úrovni, kde každý může tvrdit, že se
jednalo o test vodíkové bomby“ (Kim, 2017). Čína tento prozatím poslední jaderný test ostře
odsoudila. Čínské ministerstvo vydalo prohlášení, ve kterém konstatuje: „Severní Korea
ignorovala rozsáhlý odpor mezinárodní komunity a znovu provedla jaderný test, přičemž
Čínská vláda k tomuto vyjadřuje rozhodný nesouhlas a silné odsouzení“ (Sin-chua, 2016a).
V prohlášení je dále uvedeno: ,,Důrazně vyzýváme KLDR, aby čelila pevnému odhodlání
mezinárodního společenství o denuklearizaci Korejského poloostrova, plně dodržovala
příslušné smlouvy Rady bezpečnosti OSN a přestala konat špatné činy, které by situaci zhoršily,
neslouží ani jejím vlastním zájmům, měla by se vrátit na cestu řešení problémů prostřednictvím
dialogu.“ (Sin-chua, 2016b). Severokorejský test proběhl s pozoruhodnou přesností v době,
kdy Čína pořádala setkání se zeměmi společné hospodářské skupiny BRICS11, jejíž je sama
členem. Přestože Čína tento jaderný test ostře odsoudila, i nadále se dle jaderného experta
Cheng Xiaohe z Univerzity v Renminu bude pravděpodobně držet dosavadní politiky. Podle
této politiky je pro Čínu: „Jaderně vyzbrojená Severní Korea méně nebezpečná, než možnost
politického chaosu na Severu“ (Perlez, 2017). Politický chaos v KLDR by totiž mohl vést ke
sjednocení celého Korejského poloostrova pod patronací Jižní Koreje a USA (Perlez, 2017).
Čína se postupem času čím dál více oddaluje od KLDR a spolupracuje více, jak
s mezinárodními organizacemi př. OSN, tak celkově s ostatními mocnostmi. Přestože
některými svými kroky (převážně spíše jen výroky) se snaží přiblížit identitě velmocí, v otázce
týkající se nukleární bezpečnosti i obecně Severní Koreji je Čínská lidová republika nejistá. Na
jednu stranu se snaží podporovat mezinárodní společenství a s ním denuklearizaci poloostrova,
na stranu druhou však fakticky pro dosažení tohoto cíle příliš nedělá. Jelikož severokorejská
ekonomika je závislá na Číně, je právě Čína klíčová k dosažení tohoto cíle o denuklearizaci
Korejského poloostrova.

Závěr
Zhodnotíme-li závěrem čínské identity a zahraniční politiku za období vlády prezidenta
Chu Ťin-Tchaa a Si Ťin-Pchinga. Na jednu stranu pozorujeme napjaté vztahy mezi Severní
Koreou a Čínou, na stranu druhou si ovšem obě země byly vědomi své vzájemné strategické
závislosti. KLDR byla (a stále je i nyní) na ČLR závislá díky jejímu exportu zboží, potravin,
11

BRICS je společené hospodářské seskupení Brazílie, Jižní Afriky, Indie, Ruska a Číny
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technologií i ropy do KLDR. Čína si naopak uvědomovala, že pokud by se systém v Severní
Koreji zhroutil, Spojené státy by nad Korejským poloostrovem s největší pravděpodobností
převzali „nadvládu“. Čína stále považuje Spojené státy za potenciální hrozbu, se kterou nechce
mít společné územní hranice a už vůbec nechce větší vliv USA ve východoasijském regionu. A
co víc, Čína by se při zhroucení severokorejského systému musela potýkat s neudržitelným
množstvím uprchlíků, kteří by pro ČLR znamenali značnou zátěž (Jeong, 2012). Třebaže
Severní Korea svými provokacemi vyvolala nestabilitu Korejského poloostrova a ohrozila
mezinárodní bezpečnost proti vůli Číny, tak se Čína postavila proti striktním sankcím
mezinárodního společenství vůči KLDR. Zároveň také ČLR i nadále poskytovala potravinovou
pomoc i export dalších zdrojů KLDR. Je třeba také zmínit, že zahraniční politika vůči Severní
Koreji je pro Čínu otázkou národních zájmů. Čína se aktivním zapojením do mezinárodní
spolupráce v rámci uklidnění bezpečnostní situace (prostřednictvím Šestistranných rozhovorů)
snažila zařadit mezi jednu z velmocí a stát se tak jedním z globálních lídrů světa. Během
Severokorejských provokací se Čína stala pro KLDR klíčovým státem a zejména důležitým
obchodním partnerem, čímž se Čína samozřejmě snažila zvýšit svůj vliv ve východoasijském
regionu. Nicméně Čína se snaží mít dobré vztahy se všemi státy, kupříkladu je to vidět po
jaderném testu v roce 2009, kdy sice ČLR hlasovala pro přijetí sankcí vůči KLDR, na druhou
stranu však zdůraznila, že by neměly mít dopad na rozvoj či humanitární pomoc proudící
do Severní Koreje. Toto jasně ukazuje, že se Čína obává zhroucení severokorejského režimu,
nadále bude poskytovat svou pomoc tomuto státu a celkově se nepostaví proti KLDR, protože
by to bylo v přímém rozporu s geopoliticko – bezpečnostními zájmy Číny.
V obou námi pozorovaných období jasně převažovaly prvky identity „Čína jako
velmoc“, kdy se Čína snaží o vyváženou politiku se všemi státy a taktéž se snaží
prostřednictvím své aktivní činnosti zapojit mezi mocnosti (viz. Šestistranné rozhovory).
Vidíme však, že během vlády prezidenta Si Ťin-Pchinga je Čínská lidová republika méně
aktivní v řešení severokorejské problematiky. V období vlády Chu Ťin-Tchaa byla Čína
podstatně aktivnější, zejména mluvíme-li o zprostředkování mezinárodních vyjednávání se
Severní Koreou. Nicméně některé prvky této identity nebyly splněny (např. Čína ve své
zahraniční politice neprioritizovala spolupráci s ostatními velmocemi, tj. USA a Ruskem na
úkor její spolupráce s KLDR). Čína si sice velmi zakládala na zahraniční politice s ostatními
mocnostmi, ale i nadále se soustředila na diplomacii a vztahy se státy, které mezi velmoci
nepatří (např. právě ty se Severní Koreou). Podíváme-li se na postupný vývoj, Čína byla za
období vlády prezidenta Chu Ťin-Tchaa (před nástupem Kim Čong-Una k moci) více
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nerozhodná a měla větší vliv v Severní Koreji. Postupně nicméně pozorujeme, že se ČLR
odklání čím dál více od KLDR a naopak se přiklání čím dál blíže ke Spojeným státům tj.
k mezinárodnímu společenství. Co se týče ostatních čínských identit vůči Severní Koreji
v tomto období, objevovaly se zde prvky identity globalizace, kdy Čína ukázala svou snahu
podílet se na řešení globálních problémů prostřednictvím nadnárodního společenství. Čína
velmi usilovala a aktivně se podílela na organizaci a zprostředkování Šestistranných rozhovorů
s cílem vyřešení otázky mezinárodní jaderné bezpečnosti. Dokonce se zde objevovaly i
ukazatele identity asianismu, kdy se Čína prostřednictvím vyjednávání a spolupráce snažila
vyzdvihnout její zájem o udržení stabilního sousedního prostředí, které je důležité pro čínský
ekonomický rozvoj. Snažila se postupně zvyšovat svůj vliv vůči Severní Koreji (např. stále
větší ekonomickou závislostí KLDR vůči ČLR). ČLR nezanedbávala diplomacii se sousedními
a rozvojovými státy, avšak nelze říci, že by tuto identitu stavěla do popředí na úkor ostatních
států (a už vůbec ne na úkor ostatních velmocí).
Shrneme-li na závěr námi zjištěné poznatky, lze konstatovat, že v období let 2002-2018
se v čínské zahraniční politice vůči Severní Koreji vyskytovaly prvky charakterizující hned 3
identity. To jest Čína jako velmoc, dále identita globalismu a v neposlední řadě i identita
asianismu, přičemž nebyly nalezeny kritéria, které by jednoznačným způsobem dominantně
potvrzovaly jednu z výše uvedených identit. Nejvíce převažovaly prvky identity Číny jako
velmoci, které se daly zřetelně pozorovat na čínské zahraniční politice vůči KLDR. Zbylé dvě
identity nebyly tak jednoznačné, vyskytovalo se zde pouze několik prvků, které je
charakterizují. I přestože se vyskytují ukazatelé těchto obecných čínských identit ve vztahu
ČLR ke KLDR, Čína má vůči Severní Koreji specifický vztah, který nezapadá ani do jedné
z těchto obecných identit. Je možné pozorovat i čínský vliv, který postupně v tomto období
klesá, stejně tak jako čínské pokusy zasahovat do severokorejské domácí politiky. Zahraniční
politika Číny vůči Severní Koreji je natolik specifická (což je dáno i jejich historicky
dlouhodobým bratrstvím), že obecné čínské identity (kromě výše zmíněných) není možné
v tomto vztahu explicitně identifikovat. Tyto obecné čínské identity jsou tak v rámci tohoto
speciálního vztahu aplikovatelné jen z z části některými svými prvky. Zjištění této specifické
identity, kterou má Čínská lidová republika vůči Severní Koreji je dosti problematické a
zatížené tím, že je Čína v rétorické narativní rovině do značné míry neurčitá. To by mohlo být
téma pro další případný výzkum. Průběhem let se tento vztah postupně vyvíjí a z čínských
reakcí na poslední severokorejské jaderné testy vyplývá, že Čína se strategicky čím dál více
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přibližuje k mezinárodnímu společenství. I přestože Čína nepřevzala oficiální leadership nad
asijským regionem, je zřejmé, že její vliv v tomto regionu i na celém světě stále vzrůstá.
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Teze bakalářské práce
Zdůvodnění výběru práce
Komunistický politik a znovuzvolený prezident Si Ťin-pching je tvrdým bojovníkem proti
korupci , za jehož vlády probíhají ve straně neustále čistky. Čistky v komunistické straně také
probíhají u čínského geografického souseda v Severní Koreji, kde vládne nepředvídatelný
vůdce Kim Čong-un. Od roku 2011, kdy se současný autoritářský vládce Korejské lidově
demokratické republiky (dále jen KLDR) chopil moci po smrti jeho otce Kim Čong-ila, zde
dochází v rámci jeho vlády ke stupňující se vojenské agresi prostřednictví hrozeb jaderného
arzenálu, a sice balistickým zkouškám jaderných raket, podzemním testům (jaderné i vodíkové
bomby), stejně jako i výhružkám směrem k mezinárodnímu společenství v čele s USA.
V neposlední řadě dochází i k popravám vysokých státních představitelů, a to dokonce i členů
vlastní rodiny Kima nevýjímaje. Čínské postavení vůči KLDR je velmi rozporuplné, proto zde
můžeme přepokládat výskyt více identit zajímavých k samotnému výzkumu. Jak už ve své
knize upozorňuje například autor David L. Shambaugh (ze kterého budu taktéž vycházet)
Čínská lidová republika (dále jen ČLR) má více identit, z nichž některé jsou vzájemně
konfliktní. ČLR je největším obchodím partnerem KLDR, díky její mocenské pozici a
ekonomické moci má velký potencionál vlivu, eliminace jadernýc hrozeb ze strany KLDR.
Otázka je jak moc Čína tohoto vlivu využívá ve svůj vlastní prospěch, popřípadě ve prospěch
mezinárodní bezpečnosti. Formování identit a politiky ČLR ve vztahu k Severní Koreji je
tedy v kontextu aktuálních bezpečnostních hrozeb v jihovýchodní Asii, tématem rize
aktuálním, a troufla bych si říci, že do větší hloubky tématem stále ne zcela zpracovaným.
Věřím, že skrze mou bakalářkou práci alespoň částečně přispěji k vyjasnění formování identit
Čínské lidové republiky ve vztahu k Severní Koreji.

Předpokládaný cíl
S pomocí diskurzivní analýzy je cílem této bakalářské práce analyzovat formování identit a
politiky Čínské lidové republiky ve vztahu k Severní Koreji. Záměrem je analyzovat stav za
vlády jednak předcházejícího prezidenta ČLR Chu Ťin-Tchaa, a jednak za vlády současného
prezidenta Si Ťin-pchinga, tj. v období let 2003-2013 a 2013-2017. A sice, zda došlo nebo
dochází k nějakým změnám, respektive vývoji v průběhu let, a co případně mělo vliv na tyto
změny. Jedním ze specifických a stěžejních bodů této práce je analýza zahraničně-politických
textů z projevů oficiálních představitelů ČLR, ale také z vyjádření Čínského ministerstva
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zahraničních věcí vydávající oficiální tisková prohlášení a ostatní prohlášení politických
činitelů.

Metodologie práce
V teoreticko-metodologické části své bakalářské práce se budu zabývat obecně diskurzivní
analýzou a jejím vysvětlením. Zároveň také nastíním, jak se ČLR a KLDR vzájemně vnímají a
"vidí jeden druhého". Dále budu zkoumat a následně představovat, jaké jsou čínské identity
(případně severokorejské identity. V neposlední řadě také představím čínskou zahraniční
politiku vůči Severní Koreji během vlády současného prezidenta Si Ťin-pchinga tj. od jeho
prvního zvolení v roce 2013 do současného druhého volebního období tj. roku 2017 a
předcházejícího prezidenta Chu Ťin-tchaa tj. od roku 2003-2013. Na jedné straně je nátlak USA
na Čínu kvůli jejím vztahům se Severní Koreou a na druhé straně jsou výroky Chu Ťin-tchaa
a Si Ťin-pchinga, který si přeje rozvoj bilaterálních vztahů mezi jednotlivými stranami a
zeměmi, s deklarovaným cílem ochrany regionálního míru, stability a společné prosperity.

Základní charakteristika tématu
Komunistický politik Si Ťin-pching byl v roce 2012 zvolen generálním tajemníkem Ústředního
výboru Komunistické strany Číny , přičemž hned o rok později byl zvolen prezidentem země,
a nahradil tak Chu Ťin-tchaa, který nejlidnatější zemi světa vládnul od roku 2003 do roku 2013.
V roce 2017 si Si Ťin-pching upevnil svou moc a nastalo jeho druhé volební období. Čína s
jeho nástupem tak vstoupila to tzv. nové éry, období tzv. "čínského snu", jinými slovy plánem,
jehož úspěšným výsledkem by měla být přeměna ČLR ve světovou velmoc vedoucí svět jak po
ekonomické, politické, tak i bezpečnostní či ekologické stránce. Zároveň je tvrdým bojovníkem
proti korupci, kdy za jeho panování probíhají ve straně neustále čistky. Pokud jde o
ekonomicko-politické vztahy s KLDR za vlády Sii Ťin-pchinga, Čína je pro KLDR klíčovým a
bytostně důležitým, zejména ekonomickým partnerem. Vztahy mezi oběma zeměmi se vyvíjejí
v rámci snahy o udržení míru bez vzájemných provokací. Čína nemá zájem o rozpad totalitního
režimu v KLDR, protože by akorát posílila pozici klíčového spojence USA v regionu - Jižní
Koreji, a tím oslabila vlastní geopolitickou pozici. Nemluvě o dalších důsledcích rozpadu
Kimova režimu, např. velké migrační vlny z KLDR do Číny. Avšak Čína je v obecné rovině
tlačena ze strany mezinárodního společenství, především USA, aby využila svých ekonomickopolitických pák vůči KLDR a vystoupila tak proti agresivním jaderným zkouškám Kim Čonguna porušující mezinárodní právo a destabilizující bezpečnostní situaci v regionu.
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