Korejská republika

1. Oficiální název státu
• Korejská republika
• Tähan minguk
2. Rozloha
99 313 km2
3. Geografie
Jižní Korea se nachází v jihovýchodní Asii, na jižní
polovině korejského poloostrova. Obklopena je na
západě Žlutým mořem, na jihu východočínským
mořem a na západě Japonským mořem. Na pevnině
hraničí pouze se Severní Koreou.
4. Obyvatelstvo
• Počet obyvatel: 48,3 mil
• Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 60,5 %
• Národnostní složení: Velice homogenní - Korejci (99%), Číňané cca 30 tis.
• Náboženské složení: buddhisté 48 %, křesťané 51 % (3/4 protestanti, 1/4 katolíci), ostatní
• Jazyk: Úředním jazykem je korejština.
5. Politická situace
Korejská republika je demokratický stát s pluralitním parlamentním systémem. Podle ústavy z
r. 1987 je prezident hlavou státu i výkonné moci. Zákonodárná, soudní a výkonná moc jsou
odděleny. Zákonodárným orgánem je jednokomorové Národní shromáždění (NS), volené v
přímých volbách. Výkonnou moc má prezident a vláda. Nejvyšším soudním orgánem je
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Nejvyšší soud, soudce Nejvyššího soudu jmenuje prezident se souhlasem parlamentu na
jediné šestileté období.1

6. Česko korejské vztahy
„ Ještě ve třicátých letech 20. Století žilo v Evropě jen málo Korejců, kteří si většinou přišli
rozšířit vzdělání. Dva byli od konce třicátých let i v Československu a měli jistý podíl na vzniku
koreanistiky...Od počátku padesátých let 20. století se poznávání Koreje u nás dostává na
novou, vyšší úroveň. Souvisí to i s rozvojem koreanistiky, která se z obtížných počátků a
komplikací způsobených nepřízní doby rozrostla ve vzkvétající obor díky polistopadovým
změnám a nebývalé podpoře ze strany Korejské republiky.” (Klöslová, 2009, str. 345)
„ V současnosti jsme svědky toho, že řada korejských firem si pro sídlo svých evropských
poboček zvolila právě Českou republiku. Podle odhadů zaměstnávají jihokorejské firmy
bezmála osm tisíc Čechů. Společně s nimi k nám dorazila i korejská kultura a kuchyně. Ve
specializovaných obchodech na vlas podobným těm korejským najdete cokoliv, rýžovým
národním nápojem sodžu počínaje, tradičními instantními nudlemi konče”.2
7. Sociokulturní profil
Jako ve většině zemědělských společností je i život Jihokorejců zaměřen prorodinně. Rodiny
vytvářely v minulosti klany, které se řídily přísnými sňatkovými pravidly. Proto je v Koreji
tradicí vytvářet do hluboké minulosti sahající genealogie. Dokonce i v současné
modernizované Koreji jsou její obyvatelé schopni tyto genealogie přerecitovávat. Korejská
společnost se s nástupem konfucianismu (1390) stala velice patriarchální společností. V
současnosti jsou některé patriarchální elementy stále v korejském životě přítomny. Korejci
chovají velkou úctu ke starším lidem, což se odráží i v jídelních zvycích (nejstarší osoba si ke
stolu sedá první a nikdo nesmí začít jíst předtím, než začne ona). Při tradičním pozdravu se
lidé navzájem klaní.3
Co se vzdělávacího systému týče, tráví jihokorejské děti ve vzdělávacích institucích „ v
průměru 12 hodin denně včetně sobot a znavené středoškolské uniformy potkáte na ulici
1

Základní informace o Korejské republice dostupné z: <
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/korejska_republika/index.html >[cit. 13. května 2010]
2

Dostupné z: < http://zpravy.jiznikorea.eu/post/Jihokorejska-cesta-a-bibimpap.aspx >[ cit. 19. května 2010]

3

Dostupné z: < http://www.pbs.org/hiddenkorea/culture.htm >[ cit. 19. května 2010]
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klidně i v 11 večer. Pro rodiče je vzdělání potomstva jednoznačná priorita, a jsou proto za
hagwony4ochotni utratit obrovské částky. Podle údajů OECD vydávají Jihokorejci na vzdělání
2,8 procenta národního příjmu – více než Japonci nebo Američané. Již v raném věku se tak
rodí základ korejského úspěchu založeného na intenzivním vzdělávání, odříkání a přísném
drilu, který vám vštípí, že jinak než tvrdou prací a respektováním pravidel se k úspěchu
nepropracujete”.5
„Jižní Korea je jen o čtvrtinu větší, než Česká republika; nedosahuje tedy ani rozlohy bývalého
Československa, přesto je dnes 13. nejsilnější ekonomikou světa s hrubým domácím
produktem pětkrát vyšším, než ten český. Před padesáti lety přitom byla situace zcela
obrácená”. Pro Korejce je velmi typické velké pracovní nasazení a tvrdá práce. V současnosti
je Korea členem OECD6. Podle statistik této organizace „odpracují Jihokorejci 2357 hodin
ročně, což je zdaleka nejvíce ze všech členských států”.7
Jazyk a písmo
K zápisu korejštiny se původně používaly čínské znaky (handža). Dnes se požívá převážně
korejská abeceda hangul a čínské znaky se někdy mohou používat jen k zápisu sinokorejských
slov. V Jižní Koreji se děti učí asi 1 800 čínských znaků; v Severní Koreji bylo používání handži
zakázáno už před desítkami let.8
Typologicky se korejština řadí mezi jazyky aglutinační – ke kořeni se připojují v hojném počtu
předpony, přípony slovotvorné a tvarotvorné, koncovky, pomocná slovesa, neexistují
předložky a spojky, u jmen se vyskytuje tzv. nulový pád, který se užívá jako nominativ a další
pády, sloveso má rozsáhlý systém forem, charakteristický je bohatý systém zdvořilostí,
vyjadřovaný slovesnými koncovkami, existuje velké množství nominálních vět a nominálních
tvarů slovesných, věta má poměrně pevný slovosled9.

Typy a transkripce korejských písmen :
http://www.korea.cz/korejstina.php
4

Doučovací instituty

5

Dostupné z: < http://zpravy.jiznikorea.eu/post/Tahle-zeme-neni-pro-liny.aspx >[ cit. 19. května 2010]

6

Organization for Economic Co-operation and Development-Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

7

Dostupné z: < http://zpravy.jiznikorea.eu/post/Tahle-zeme-neni-pro-liny.aspx>[ cit. 19. května 2010]

8

Dostupné z: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Korej%C5%A1tina>[cit. 19. května 2010]

9

Dostupné z: < http://www.korea.cz/korejstina.php>[cit. 19. května 2010]
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Tradice a svátky
V minulosti se v Koreji používal tradiční lunární kalendář. Kvůli westernizaci začali ale Korejci
používat solární kalendář. Z tohoto důvodu dochází někdy ke slavení svátků dle dvou
kalendářů – například Nový rok a Nový lunární rok s čímž souvisí i dvojí slavení narozenin.
Mezi nejvýznamnější lunární svátky patří následující:
Nový Rok (Seol-nal)- – první den prvního lunárního měsíce10 (plus den před a den po)
Narození Budhy (Seokka Tanshin-il) – osmý den čtvrtého lunárního měsíce
Festival sklizně (Chuesok)- čtrnáctý –patnáctý den osmého lunárního měsíce.
Více informací o Korejské republice:
http://www.utikalm.eu/Data/Korea/Material/1-Jazyk%20a%20korej%C5%A1tina.pdf

Citovaná literatura:
Klöslová, Z. (2009). Dějiny Koreje. Praha: NLN.

10

Více o lunárním kalendáři: http://www.klubhanoi.cz/view.php?cisloclanku=2003081115
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