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 Řešitelka se ve své práci zaobírá tématem korejských čäbǒlů v mezinárodně politickém 

kontextu se zaměřením na obchodní vztahy s Čínskou lidovou republikou. Podrobněji se 

zaobírá zejména kauzou firmy Lotte, která se stala symbolickou obětí mezinárodně-politické 

hry a byla nakonec dotlačena až k ukončení poměrně rozsáhlých podnikatelských aktivit 

v Číně. Byť to v předkládané práci není explicitně rozvedeno, může sloužit jako varovný příklad 

a argument proti vytváření nadměrné ekonomické provázanosti, ne-li závislosti na ČLR, která 

v tomto smyslu představuje bezpečnostní riziko. V posledních letech bylo toto téma aktuální i 

v ČR v souvislosti s politickými snahami o posílení ekonomických vazeb s touto komunistickou 

velmocí, kdy kritikové oprávněně poukazovali na potenciální negativní jevy spojené s tímto 

nerovným partnerstvím. 

 Obsah práce ne zcela odpovídá zadanému tématu, a sice v tom smyslu, že s ohledem 

na celkový rozsah práce se nejedná o kompaktní případovou studii, ale soubor zkompilovaných 

informací, z nichž nezanedbatelná část se jeví pro konkrétně zformulované téma jako méně 

relevantní. Velký počet tematických odboček je spojený i s povrchností jejich zpracování. Např. 

při popisu „dosahu“ čäbǒlů se kromě mezinárodně-politických aspektů (nebo spíše místo nich) 

zabývá jejich vlivem na domácí média a školství, přičemž tento vliv je popsán velmi povrchně 

a obecně. U vlastnictví tištěných médií a televizních stanic není jasné o jakou formu vlastnictví 
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se jedná a jak je tento problém aktuální (čäbǒly v současnosti mnohem více ovlivňují „klasická“ 

média spíš jako významní zadavatelé reklamy, než jako přímí vlastníci), u finanční podpory 

univerzit nejsou příliš podložené argumenty o získávání „vlivu“, kdy ze strany firem může jít o 

čistě pragmatické outsorcování výzkumu a zajišťování budoucí kvalitní pracovní síly atd. 

V kapitole věnované vlivu ve vzdělávací oblasti se navíc objevují nesouvisející pasáže 

z předchozích částí práce. Dost vágně jsou popsány i obchodní třenice s Japonskem 

z posledních let. 

 Autorce je nutné přiznat, že tematicky různorodý obsah se snaží podložit podobně 

různorodými zdroji, takže objem zpracovaných textů, se kterými pracuje, spíše překračuje 

míru požadovanou u bakalářské práce. V tomto ohledu by neškodila základní reflexe ohledně 

použitých zdrojů, či kritický přístup k nim. Pokud u některé části práce jako hlavní zdroj 

informací používá firemní webové stránky, měla by si být vědoma, že jsou součástí PR strategie 

a vytváření firemního image. U Wikipedie, v níž je navíc řada hesel automaticky překládána 

z angličtiny, je nutná revize a ověření atd. 

 Pokud jde o odborné zvládnutí dané problematiky včetně příslušné terminologie, tak 

se zde místy projevuje šíře záběru, která lepší zvládnutí příliš neumožňuje. Projevuje se to jak 

při popisu systému THAAD (což mimochodem není „protiletadlový“ systém), kde míchá dělení 

raket podle doletu a podle dráhy letu, zmiňuje (přebírá?) souvislost radaru a monitorování 

jaderných testů (?), mluví o šestém nukleárním testu balistické střely atd. Také např. u definice 

klíčového pojmu čäbǒl (která mimochodem není totéž, co etymologický rozbor sinokorejských 

morfémů) je problematické tvrzení, že se jedná o firmy typicky vlastněné jednou rodinou 

(členy jedné rodiny), což je v současnosti hrubě zjednodušující až zavádějící tvrzení. Je dobré 

si uvědomit, že manažerská kontrola nadnárodní společnosti není totéž, co vlastnictví. 

Vlastnictví mimochodem není žádnými čísly doloženo a bylo by zajímavé dohledat, kolik 

procent akcií např. Samsung Electronics vlastní členové rodiny zakladatele. Když už se hovoří 
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o doložení konkrétními čísly, tak např. na str. 27 píše, že valná většina čäbǒlů byla v r. 1997 

nucena vyhlásit bankrot, což asi úplně neodpovídá realitě.  

U jmen čebolů by možná také bylo dobré uvádět i jejich mezinárodně zavedené 

označení, protože pro nekoreanistu není spojení Täu a Daewoo, nebo Hjǒndä a Hyundai 

automatické ani samozřejmé. Pokud jde o citace, kdy autorka používá vlastní překlad, bylo by 

vhodné uvádět originál, který by mohl vysvětlit případné nejasnosti či neobratnosti překladu. 

Je přirozené, že oponentský posudek se zaměřuje spíše na nedostatky práce, aby sloužil 

jako zpětná vazba pro řešitele. Z pozice běžného čtenáře je však práce sestavená přehledně a 

podává značné množství zajímavých informací. Bez problémů splňuje požadavky kladené na 

bakalářskou práci, jak celkovou obsahovou úrovní, tak formou zpracování, a proto ji 

doporučuji k obhajobě s navrhovaným hodnocením velmi dobře. 

     

  

V Zelenči, dne 24. 08.  2021 
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