
Posudek na bakalářskou práci Martiny Červíkové 

Asijská finanční krize a její dopad na ekonomiku a společnost v Korejské 

republice 

Práce Martiny Červíkové je věnována populárnímu tématu finanční krize roku 1997 v Korejské 

republice. Jedná se o téma, kterému byla věnována velká pozornost nejen v samotné Korejské 

republice, ale též celosvětově. Jak je známo, finanční krize v té době nepostihla pouze KR, ale 

také další asijské země. Ani pro českého čtenáře nepředstavuje problematika tzv. krize IMF 

žádnou neznámou. Řešitelka proto stála před nesnadným úkolem představit téma v nové 

perspektivě. Jelikož je autorka studentkou koreanistiky, její výhodou při zpracování tématu byla 

znalost korejštiny, kontextu korejské společnosti a z toho plynoucí schopnost práce s původními 

korejskými prameny. Ačkoliv seznam použité literatury některé korejské zdroje obsahuje (a 

autorka s nimi nepochybně též pracovala), nelze přehlédnout, že studií z posledních let je 

obsaženo jen minimálně. Bibliografii by nesporně stálo za to doplnit o aktuálnější odborné 

články, které dopady asijské finanční krize analyzují s větším časovým odstupem.  

Volba tématu pravděpodobně vyplývá z autorčina zájmu o korejskou politiku a ekonomiku. Co 

se však týče jeho zpracování, trpí práce bohužel dvěma zásadními nedostatky. Nejprve je třeba 

zmínit výrazný nesoulad mezi deklarovanými cíli v zadání práce a v jejím výsledném 

zpracování. Od původního zadání se autorka vzdaluje již v cílech vytyčených v abstraktu či 

úvodu práce, co ovšem zůstává nepozměněno, je název práce, který poté věrně nereflektuje 

skutečný obsah textu. Podíváme-li se blíže na finální obsah a prvotní záměry, zjistíme, že 

dopadům finanční krize je věnován poměrně malý prostor. Pozornost je soustředěna především 

na příčiny, příp. průběh finanční krize. Téměř vynechány jsou pak konkrétně dopady 

společenské, které autorka zmiňuje jen okrajově, sociální problémy blíže specifikované nejsou. 

U filologicky zaměřeného oboru by přitom právě tato část mohla přinést informace, které v 

českém prostředí doposud probádány nebyly. Právě uchopení problematiky jakožto jevu 

ekonomicko-sociálního bylo v zadání deklarováno, celkový společenský kontext ovšem chybí. 

Zadání práce slibuje náhled na finanční krizi a její dopady s odstupem dvou desetiletí, v textu 

však popis událostí končí rokem 1999 a působí poněkud nedokončeně. Taktéž autorce chybí 

zdroje, které by o tématu pojednávaly se zmíněným dvacetiletým odstupem. 

Druhým výrazným nedostatkem práce je její krátký rozsah. Za standardní rozsah bakalářské 

práce na oboru koreanistika je považována délka kolem 60 stran. Autorka sice tuto podmínku 

téměř splňuje, nelze však přehlédnout přílišnou stručnost v některých klíčových kapitolách (jak 

již bylo zmíněno, např. sociální kontext je jen letmo zmíněn) nebo závěr, který se zdá být 

nedokončený. Ten neshrnuje dopady, ale nenabízí ani žádné výhledy do budoucna, působí 

rozpracovaně, nedokončeně. Obecně práce připomíná spíše seminární nežli bakalářskou práci. 

Na druhou stranu se však schopnost stručného vyjadřování a excerpce jen opravdu podstatných, 

příp. zajímavých informací zdají být autorčinou silnou stránkou. V celé práci nelze najít pasáže 

zdlouhavé. Problém je však přílišné zaměření na příčiny krize a opomíjení dopadů.     

Co se týká formální a jazykové stránky, je práce v pořádku. Vytknout lze jen kratší rozsah a 

celkově velkou stručnost. Také by bylo namístě přeložit delší anglické citáty do češtiny. 



V bibliografii by bylo vhodné korejské zdroje doplnit o český překlad, ani použitý formát není 

vždy jednotný, autorka místy užívá tučné písmo. Chronologický sled událostí, tak jak je uveden 

v příloze, považuji za přehledný a přínosný. Čtenář se díky němu lépe zorientuje. V úvodu 

autorka zmiňuje přílohu č. 2, ta ovšem součástí finální verze práce není.  

Po zvážení všech kladných a záporných aspektů navrhuji ohodnocení známkou dobře a práci 

doporučuji k obhajobě. 
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