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Jak je podle vás KLDR prezentována v médiích?



Severní Korea a Jižní Korea

• Demilitarizovaná zóna

• 250 km dlouhá, 4 km široká



Severní Korea a pár informací

• 3. největší armáda na světě

• rozvinutý jaderný program, jinak ale zaostalost

• 1945 Korea rozdělena na severní část (ovládanou SSSR) a jižní (USA)

• 1950-53 Korejská válka

• 2009 vypovězení příměří

• 2013 sankce od OSN



Kim Ir-sen

• Od r. 1972 prezidentem

• Korejská strana práce

• Princip Čučche
• Základem jsou tři ideje – nezávislá politika, ekonomická 

soběstačnost a zabezpečená obrana země

• Kult osobnosti
* 15.4.1912, Mangjŏngde † 8.7.1994, Pchjongjang





Kim Čong - Il

• Prezidentem 1994-2011
• Bohém
• Potomci
• Cestování
• Pracovní tábory

* 16. 2. 1941/1942    † 17. 12. 2011



Pracovní tábory



Kim Čong - un

• Vůdcem od 29.12.2011
• Funkce:
-2010 – čtyřhvězdičkový generál, 
místopředseda vojenské komise, 
tajemník ústřední vojenské 
komise
• Dohady o Kimově osudu 

(2014 a 2020)

* 8. 1. 1984



Odkaz na projev Kima (10/2020)

• https://vod.idnes.cz/a/2010/12/VF201012_180527_flv_middle_vojt.
mp4



Turistika KLDR

• Indiv. turistika je možná

• Turisté jsou ale pod dozorem

• X kontakt s místními



Nina Špitálníková

*27. 12. 1987, Chrudim

• česká koreanistka

• studijní pobyty na Kim Il-
songově univerzitě

• Mezi dvěma Kimy: Na 
studiích v KLDR



Doplňkové video 

• https://www.reflex.cz/clanek/video/82918/cesku-malem-uveznili-v-
kldr-tajni-me-chytili-v-zakazane-ulicce-musela-jsem-recitovat-
kima.html

• Uvědomují si Severokorejci v čem žijí?

• O jak silné propagandě se vlastně mluví?

• Z jakého důvodu ještě neproběhl převrat?

• Jak vypadá jejich každodenní život?

https://www.reflex.cz/clanek/video/82918/cesku-malem-uveznili-v-kldr-tajni-me-chytili-v-zakazane-ulicce-musela-jsem-recitovat-kima.html


Otázky

1. V jakém odvětví je KLDR na vysoké úrovni a kde naopak zaostává?

2. Ke kterému vůdci se váže kult osobnosti, který je v KLDR 
všudypřítomný? 

3. Jak se nazývá ideologie Severní Koreje, jejímiž hlavními principy 
jsou: nezávislá politika, ekonomická soběstačnost a zabezpečení 
země? 

4. Jak se jmenuje konflikt, který v 50. letech minulého století 
prohloubil ještě více odlišnosti mezi severní a jižní částí 
poloostrova? 



Odpovědi

1. Rozvinutý je jaderný program a armádní oblast.

2. Kult osobnosti se váže ke Kim Ir-Senovi (korejsky Kim Il-song).

3. Ideologie KLDR je Čučche.

4. Korejská válka (1950-53).
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