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Diplomová práce Kamila Brožka představuje, dle mého soudu, mimořádný příspěvek 

člověka, který je zcela upoután na lůžko a přes své postižení se rozhodl, jak píše, "studovat 

svůj milovaný obor". Autor v úvodním shrnutí konstatuje, že jeho práce nemůže přinést nové 

poznatky ke korejské problematice, a je tudíž "jen" jakýmsi shrnutím jeho studia příčin 

studené války. Kamil Brožek však i tak na 27 stránkách textu prokazuje, že má světové dějiny 

nejen upřímně rád, ale že jim také velmi dobře rozumí a že je umí s pomocí načtené 

sekundární literatury (povětšinou anglické provenience) a internetových zdrojů také velmi 

dobře vyprávět, vykládat a interpretovat. Autorova práce s prameny a sekundární literaturou 

vykazuje prvky vyspělého badatelského přístupu, jeho text je vnitřně soudržný a přehledně 

strukturovaný, jeho závěry podložené, dobře zargumentované a přesvědčivé. Jeho analýza se 

dotýká vnitropolitických i zahraničněpolitických událostí vztahujících se k vývoji v Koreji. 

Brožkova práce je rozdělena do šesti velkých kapitoL v nichž rozebírá příčiny vedoucí 

k občanské válce v Koreji. V první kapitole pojednává o konci druhé světové války a o jejích 

důsledcích pro Korejský poloostrov, jež měly později i dopad na rozpoutání konfliktu. Druhá 

kapitola je velmi zdai"ilým komparativním pojednáním o nesourodém vývoji v severní a jižní 

části Korejského poloostrova. jehož důsledkem bylo rostoucí napětí mezi oběma částmi 

v kontextu počínající studené války. Ve třetí kapitole Brožek věnuje pozornost důvodům, proč 

se korejská otázka začala objevovat v hledáčku dvou supervelmocí stojících v době studené 

války, a koneckoncú i v Koreji. proti sobě. Čtvrtá kapitola pak mapuje separátní volby 

v Koreji a pi"íčiny vzniku dvou korejských státú. V páté a šesté kapitole se pak Brožek zabývá 

situací v Koreji v pf'edvečcr války a krátce po jejím vypuknutí. Brožkova práce tak 

představuje nejen příspěvek k vývoji v Koreji před vypuknutím války, ale též k dějinám 

studené války jako takové. 



Závěrem bych chtěl konstatovat, že Brožek předložil výbornou analýzu této 

problematiky a beze zbytku splnil cíle, které si stanovil. Formální, tj. stylistická a jazyková 

stránka Brožkovy práce je vcelku na slušné úrovni (v této souvislosti je možné autorovi 

odpustit i drobné překlepy), což platí i o velmi dobrém poznámkovém aparátu. Diplomovou 

práci Kamila Brožka považuji za velmi dobrý studentský badatelský počin a jako takovou ji 

doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm výborně. 
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