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Katarína Vinšová vo svojej práci analyzuje problematiku fenoménu tzv. zhustenej 

modernizácie a venuje pozornosť vybraným sociálnym problémom spôsobeným vplyvom 

tohto fenoménu  objavujúceho sa v Kórejskej republike od druhej polovice 20. storočia. 

V prvej kapitole práce sa autorka venuje definícii pojmu "zhustená modernizácia", čo 

vzhľadom na mladý vek odborného výskumu tejto problematiky označiť za úlohu neľahkú. 

Pre podrobné vysvetlenie pojmu zvolila autorka práce juhokórejského sociológa Čang Kjŏng-

sŏpa, označeného za pioniera výskumu tejto problematiky v juhokórejskom prostredí 

a ktorého publikácie a vedecké štúdie pokladajú juhokórejské akademické kruhy za 

najspoľahlivejšie zdroje potrebné pre podrobnejšie štúdium zhustenej modernizácie 

a sociálnych problémov kórejskej spoločnosti. Proces zhustenej modernizácie v jednotlivých 

dekádach zachytáva kapitola druhá, v ktorej autorka bakalárskej práce analyzuje ekonomický 

a politický vývoj južnej časti Kórejského polostrova v druhej polovici dvadsiateho storočia. 

Autorka práce veľmi dobre spracovala nosnú kapitolu, teda podstatnú časť práce 

zameriavajúcu sa na sociálne problémy kórejskej spoločnosti ako napr. vplyv zhustenej 

modernizácie na rodinné zväzky, partnerské vzťahy, starnutie populácie, sociálna starostlivosť, 

nevyhýba sa i analýze postavenia čäbolov, ich problémov a úlohy v procese zrýchleného 

vývoja, analýze príčin vzniku tzv. rizikovej spoločnosti a dualizmu na trhu práce a v oblasti 

vzdelávania. Na záver svojej práce načrtáva Katarína Vinšová súčasnú situáciu týkajúcu sa 

sociálnych problémov a navrhované metódy riešenia zabezpečujúce uľahčenie každodenného 

života Juhokórejcov.  

Vzhľadom na to, že táto problematika nebola doposiaľ dostatočne spracovaná a v českom 

i slovenskom jazyku nebola žiadna podobná práca vytvorená, možno hodnotiť prácu Kataríny 

Vinšovej ako veľmi prínosnú pre študentov Koreanistiky , taktiež však i pre študentov ďalších 



odborov v oblasti Východoáziských štúdií. Autorka práce preukázala i veľmi dobrú 

schopnosť spracovania témy vykazujúcej obmedzený počet relevantných zdrojov.  

Text bakalárskej práce má logickú štruktúru, z formálneho hľadiska možno rozvrh kapitol na 

prvý pohľad pôsobí koncentrovane, dostatočná analýza fenoménu zhustenej modernizácie 

v juhokórejskom priestore si však vyžaduje uvedenie minimálne tých problémov, ktoré 

autorka uvádza. 

I napriek už spomenutému obmedzenému počtu relevantných informačných zdrojov a 

metodickej náročnosti analýzy tejto problematiky je však táto bakalárska práca vynikajúco 

spracovaná a ponúka komplexný pohľad na problematiku zhustenej modernizácie prinášajúcej 

sociálne, ekonomické ale i politické problémy v Južnej Kórei. 

Prácu odporúčam na obhajobu a hodnotím ju známkou 1. 
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