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Předložená práce Evy Fejerové se zabývá problematikou sporů mezi Afroameričany a 

Korejci ve Spojených státech. Základní otázkou práce je, jaké byly hlavní příčiny vyhrocených 

vztahů mezi oběma skupinami, které vyvrcholily zejména při nepokojích v Los Angeles v roce 

1992. Autorka se nejprve věnuje shrnutí a charakterizaci hlavních konfliktů mezi oběma skupinami. 

Poté zkoumá tři hlavní teoretické přístupy, které tyto konflikty vysvětlují, a to psychologický 

přístup, strukturálně ekonomický přísup a přístup z pohledu boje o moc uvnitř černošské komunity. 

Aplikuje tyto přístupy na danou situaci a charakterizuje jejich přednosti i nedostatky. V závěru 

autorka dochází k tomu, že i když jsou příčiny konfliktů komplexní, tak je nutné vyzdvihnout 

nutnou úlohu radikálních černošských aktivistů, kteří latentní napětí překlopí za pomoci ideologie 

černošského nacionalismu do otevřeného konfliktu. 

 

Celkově je práce podrobně zpracovanou studií k relevantnímu tématu mezietnických vztahů 

ve Spojených státech. Z metodologického hlediska je velkou předností práce porovnání tří 

základních teoretických přístupů k problému, které tvoří těžiště práce. V práci je obsažen dostatek 

konkrétních deskriptivních údajů, aby čtenář získal základní přehled a kontext, nicméně důraz je 

kladen především na analytické hodnocení předkládaných faktů a jejich zasazení do kontextu širších 

souvislostí. Z detailní analýzy, která se odkazuje relevantní literaturu a dostupné statistické údaje, 

pak vyplývají jasné závěry, které jsou důležité pro základní otázky práce. Práci by ještě mohly 

vylepšit častější odkazy na srovnání vztahů jiných menšin v amerických městech ve stejném 

období, které by jasně poukázaly na specifika sledovaného konfliktu. 

 

Z obsahového hlediska je práce nadprůměrně kvalitně zpracovaná, autorka použila 

relevantní zdroje a dokázala obsáhnout složitou problematiku mezietnického soužití. Autorka si 

zachovala kritický pohled a její analýza dostupné literatury je na vysoké úrovni, která svědčí o jejím 

přehledu o daném problému. Velmi dobře se též vypořádala se stereotypním obrazem vytvářeným 



hlavními médii, která o konfliktech referovala. Pokud má práce v názvu celá 90. léta, tak by mohla 

obsahovat i sekci, která vysvětluje utlumení mezietnických konfliktů po roce 1992, když většina 

faktorů zmiňovaných v analyzovaných teoriích přetrvávala. Z komparativního hlediska by bylo 

vhodné zjistit například vztahy Hispánců s Korejci, v čem je situace obdobná, v čem se naopak liší. 

V práci je pouze naznačeno, že se Hispánci k rabování korejských obchodů překvapivě připojili. 

V závěru by mohlo být naznačeno, co vlastně z autorčina hodnocení konkrétněji vyplývá, jaké jsou 

možné implikace pro lokální politiku i obecnější debaty ohledně soužití různých etnik. Odvážnější 

myšlenkou by mohla být i zmínka o tenzích mezi vietnamskou komunitou a romskou menšinou 

v ČR, na které by šlo některé teoretické přístupy použité v práci aplikovat.  

 

Práce je po formální stránce na vysoké úrovni. Autorka píše velmi jasně a srozumitelně a 

výstavba textu má logickou strukturu. Stylistka je také na vysoké úrovni, výjimkou je použití slova 

„krám“ na str. 42, které je pro akademickou práci možná až příliš hovorové. Odkazy jsou velmi 

pečlivě zpracovány. Text obsahuje jen zanedbatelné množství překlepů (mezery navíc) a je na něm 

vidět, že byl redakčně důkladně zpracován.  

 

Celkově se jedná o nadprůměrnou bakalářskou práci, která vhodně kombinuje analýzu 

dostupných dat s akademickými teoriemi ohledně širšího tématu. Závěry vhodným způsobem 

vycházejí z celku práce. Splňuje formální a technické požadavky kladené na bakalářskou práci, 

proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně, s doporučením na pochvalu 

děkana za vynikající práci. Práce je bez dalších úprav způsobilá k publikaci v případném sborníku 

studentských prací.  

 

Při obhajobě navrhuji položit otázku na vývoj vztahů mezi Afroameričany a Korejci po roce 

1992, a na zasazení závěrů práce do širšího kontextu debaty ohledně mezietnických vztahů. 


