
                                

 

 

 

 

 

 

Ústav Dálného východu  

 
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 

 
Tel.: (+420) 221 619 705 
Fax: (+420) 221 619 706 
 

 
fareast@ff.cuni.cz 
http://udlv.ff.cuni.cz 
miroslava.jirkova@ff.cuni.cz 

   
 

 

Posudek vedoucího bakalářské práce 
 

student: Oukhortsev Roman 
obor: koreanistika 
název práce: Historie korejských menšin v zemích bývalého Sovětského svazu 
vedoucí práce: Tomáš Horák, Ph. D. 
oponent: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. 
 
 Práce Romana Oukhortseva se zabývá tématem korejské menšiny v zemích bývalého 
Sovětského svazu. Na rozdíl od starších koreanistických prací v českém jazyce, které se 
věnovaly např. jazykovým otázkám korejské menšiny ve středoasijských republikách, 
zpracovává spíše historii migrace Korejců na území carského Ruska, jejich usazení, zapojení do 
občanské války a národního odboje a následného nuceného transportu do regionu střední Asie 
v době Stalinovy vlády. Věnuje se i ekonomické situaci korejské menšiny v nových oblastech, 
jejímu společenskému postavení a pozdější migraci do dalších regionů dnes už post-
sovětských zemí. Nejedná se sice o téma výrazně aktuální, nicméně řešitel se snažil dosavadní 
práce rozšířit, doplnit a regionálně rozšířit.    
 Cíle práce jsou formulovány poměrně jasně a stručně. Pokud jde o použitou metodu, 
autor ji označuje jako progresivní (chronologickou) a přímou. V praxi to znamená, že se 
popisné vyprávění odvíjí v časovém sledu, přičemž je využívána hojnost čísel a údajů 
z dobových archivních zdrojů. Byť se jedná v jistém smyslu o primární zdroje (v řadě případů 
pohodlně uspořádané v monografických sbírkách), ne vždy budí údaje důvěru (např. na str. 14 
uvádí případ komisaře v obci Nikolskoje, který přijal 300 tisíc tun (!) obilí od Korejců – při 
tehdejším celkovém počtu Korejců v Rusku a obhospodařované ploše by museli odevzdávat 
min. 15 tun obilí z hektaru!). Řazení faktografických údajů je sice přehledné, ale někdy zabíhá 
až do poněkud únavných detailů, jako v případě několikastránkového výčtu vedoucích pozic 
zastávaných Korejci v různých institucích a podnicích.  
 Samotné práci s daty a informacemi lze snad vytknout jen to, že je poměrně málo 
prostoru věnováno jejich interpretaci. Jinak jsou použitá data aktuální vzhledem 
k popisovanému období a předkládané informace relevantní. Také rozsah použité literatury je 
naprosto dostatečný a svědčí o autorově dobré orientaci v dané oblasti. Po jazykové stránce 
je práce standardní a počet gramatických chyb nepřekračuje přípustnou mez. Vzhledem 
k tomu, že se práce příliš nezabývá teoretickými otázkami, nepotřebuje pojmový aparát, který 
by přesahoval úroveň běžného jazyka.  
 Celkově se dá říct, že vytčené cíle práce byly splněny v prakticky celém rozsahu a závěry 
shrnující povahy jsou formulovány dostatečně. Proto doporučuji práci k obhajobě a navrhuji 
hodnocení výborně. 
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