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 Řešitelka měla ve své práci za úkol zpracovat téma asijské měnové krize z druhé 
poloviny 90. let 20. století a jejího dopadu na korejskou společnost. Vzhledem k zaměření 
oboru, na němž je práce předkládána, měly být dominantní spíše sociální a kulturní aspekty 
této historické události, než její ekonomické zhodnocení. Jelikož se jedná o problematiku 
historicky poměrně čerstvou, lze k ní nalézt dostatek relevantních informací, ale na druhou 
stranu uplynulé dvě desítky let poskytují dostatečný historický odstup. 
 S ohledem na dané zadání nejsou cíle práce formulovány příliš vhodně. Místo následků 
krize se řešitelka snaží poukazovat na ekonomické i „neekonomické“ faktory, které 
k vypuknutí krize přispěly, popř. ji nepřímo zapříčinily. Závěry a tvrzení, k nimž následně 
v průběhu práce dospívá, se tak ve většině případů netýkají dopadů vyvolaných vážnými 
ekonomickými problémy a jejich řešením, ale obecnějšími jevy, které v korejské společnosti 
existovaly před krizí, v jejím průběhu i po jejím překonání. Např. sociálním následkům krize 
věnuje pouhé dva odstavce na str. 28. Zato následující, rozsahem nejdelší a dále 
nestrukturovaná 6. kapitola podává chronologický výčet nejrůznějších událostí, od 
parlamentních voleb roku 1996, přes bezpečností incidenty v demilitarizované zóně, problémy 
financování volebních kampaní, pracovně právní vztahy, odborová a studentská hnutí, vztahy 
KLDR a USA atd. Jedná se sice o zajímavé vykreslení tehdejší situace, ale přímý vztah k tématu 
je přinejmenším sporný. Chronologické řazení navíc vede k tematické roztříštěnosti, takže 
polovina práce připomíná spíš ročenku, než strukturovanou bakalářskou práci. Témata se 
objevují opakovaně, aniž by byla nějakým způsobem logicky propojena a patřičně zhodnocena. 
Důsledky krize a změny jí způsobené se sice místy v textu objevují, ale spíše sporadicky a navíc 
v takové podobě, že příčinnou souvislost si čtenář musí domyslet.  
 Slabé upnutí se na téma se zřetelně projevuje v jednostránkovém závěru práce, který 
v zásadě jen opakuje základní východiska práce, tj. shrnuje možné příčiny krize a sekundární 
faktory, které přispěly k jejímu vážnému průběhu. Jedinou zmiňovanou změnou je poučení 
Korejské republiky ve smyslu posílení vnějších rezerv, aniž by bylo konkretizováno, co se 
těmito vnějšími rezervami míní – devizové rezervy centrální banky, swapové kontrakty s Čínou 
a Japonskem, či něco dalšího? Čtenář se sice v průběhu práce seznámí s celou řadou dobových 
zajímavostí, ale pokud by byl při jejím čtení veden výběrem podle názvu, tak by se mnoho 
relevantního nedozvěděl.    
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 Podoba práce je zřejmě do značné míry ovlivněna použitou literaturou. Řešitelka 
bohužel dostatečně nevyužila možnosti, které jí poskytuje on-line dostupná plnotextová 
databáze vědeckých článků, v níž jsou desítky studií věnujících se přímo zadanému tématu, tj. 
dopadu krize na společnost, její sociální, etické, kulturní a další aspekty. Z tohoto pohledu se 
jeví práce s daty a informacemi poněkud nedostatečná.  
 Po formální stránce je práce zpracována dobře, na solidní jazykové úrovni. Navzdory 
tomu, že autorka používá výhradně cizojazyčné zdroje, čeština tím nikterak netrpí a text je 
čtivý. Částečně se tím sice napravuje celkový dojem, ale výše zmiňované nedostatky se tím 
nekompenzují.  
 S výše uvedenými výhradami doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře. 


