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„Čäbŏly v mezinárodně politickém kontextu – obchodní vztahy s Čínskou 

lidovou republikou“ 

 
Marcela Tomková se ve své bakalářské práci zaměřila na jihokorejské konglomeráty, tzv. 

čäbŏly, a jejich figurování na mezinárodní půdě, se zaměřením na obchodní a diplomatické 

vztahy s Čínskou lidovou republikou. Vzhledem k šíři a komplexnosti tématu si studentka 

zvolila konkrétní kauzu – umístění amerického protiraketového kompletu THAAD v KR 

v letech 2016-2017, na které demonstrovala dopady mezinárodní politiky na působení čäbŏlu 

Lotte na území ČLR. Korupce, ekonomický bojkot a napjaté vztahy v regionu jsou aktuálním 

a závažným tématem, jejich zkoumání tedy přináší i jistá úskalí. Studentka pojala téma 

z historické perspektivy a i s takto relativně úzkým zaměřením byla omezena rozsahem a 

výsledná práce tak vybízí k navazujícímu výzkumu v dalším stupni studia.  

Komplexnost tématu způsobila menší odchylku v uchopení, kdy ve výsledku působí první a 

druhá kapitola trochu nevyváženě. Při zpětném pohledu je první kapitola práce nadbytečně 

rozsáhlá vzhledem k druhé části, nicméně byla pro studentku stěžejní pro vytvoření obrazu jak 

vlivné a důležité čäbŏly v KR jsou. V závěru se ale studentce zadařilo dovést argument práce 

do konce a závěry jsou vcelku zdařilé a odpovídají bakalářskému stupni studia, i když je zde 

zajisté prostor pro další výzkum.  

I přes menší výhradu k vyváženosti, práce naplňuje všechny stanovené cíle a náležitosti 

bakalářské práce. Je logicky strukturována, dodržuje řádný rozsah, citace, práce se zdroji a 

transkripce jsou v normě. Práci by prospělo větší množství korejských zdrojů, díky kterým by 

studentka mohla být místy exaktnější, zvláště v oblasti zapojení čäbŏlu Lotte do řešené kauzy, 

nicméně je mi známo, že studentka tyto informace v korejských zdrojích dohledávala, ale 

nebyla úspěšná. Studentka práci pravidelně konzultovala a reagovala na připomínky.  

  

Bakalářskou práci Marcely Tomkové tedy doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 

 

 

 

V Praze, 17.8.2021 

Mgr. Karolína Šamánková, vedoucí práce  

 

Témata k obhajobě: internacionální kauzy čäbŏlů a členů rodin vlastníků a jejich politicko-

ekonomické dopady, figurování čäbŏlů v ekonomickém bojkotu  

 

 


