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POSUDEK NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI 

Matouš Korbel, Etnické skupiny v Singapuru a a jejich prezentace v Médiích 

Praha, FF UK, 1914, 63 s. 

 

 

Práce je  věnovanému rozsahem sice nevelkému, ale historicky, ekonomicky i 

etnicky nesmírně zajímavému státu jimž je Singapur. 

Matouš Korbel využívá výsledků svého dlouhodobého pobytu v jihovýchodní 

Asii, během něhož vedle užití terénních výzkumných metod se mu podařilo 

soustředit velké množství odborné literatury, u nás nedostupné. 

Po úvodní části autor přechází k podání historického přehledu země od 

britského kolonialismu, okupace Japonci za II. Světové války, zpětného 

návratu do britského područí až do postupného získávání nezávislosti, které 

vyvrcholilo v roce 1965 

Od roku 1955 vládne strana zde PAP, volně přeloženo Lidová akční strana 

„People‘ s Action Party, která znamenala ekonomický rozvoj ale zároveň 

omezení občanských práv, jako např. zákaz shromažďování , státní dohled 

nad médií, potlačení opozice apod.  

Tato část práce je velmi přehledná a domnívám se, že zachycuje všechny 

důležité historické momenty v životě země.  

Kapitolka o etnických skupinách (Číňané, Malajci, Indové) je velmi stručná, 

jsou to spíše krátká encyklopedická hesla. Je však dobrou informací pro 

kapitolu klíčovou „Budování národní identity v Singapuru“. 

 Zde uvádí diskusi mnoha autorů, nicméně opírá se hlavně o studie Baara, 

Skrbiše a Eriksena. Tato kapitola, která čerpá z kategorií 

teorie žurnalistiky („Mediální teorie“) svědčí o dobré teoretické přípravě         

autora, kterou zúročuje v praktické části, prezentující kvantitativní a  

kvalitativní analýzu článků vztahující se k etnicitě z roku 2011 z  deníku The 

Straits Times. Analýzu článků deníku autor  prezentuje v závěru:  Výzkum 

prokázal, „… že témata etnicity a etnických skupin byla nejčastěji spojována 

s aktivitami vládní strany PAP. Často se jednalo o seznam vládních opatření 

k podpoře rasové harmonie a soužití mezi etnickými skupinami. Rasistické 

projevy byly vždy popsány jako pochybení jednotlivce, který musel ihned 

vyvodit patřičnou zodpovědnost“.(s. 58). 

 Korbelova studie je velmi kvalitní, uplatňuje v ní dovednosti terénního 

výzkumu a na druhé straně obsahové analýzy textů a vše je podtrženo 



solidními teoretickými znalostmi.  Některé jazykové drobné nedostatky 

neovlivňují zásadně úroveň práce,  kterou je možno jednoznačně přijmout a 

doporučit hodnocení v ý b o r n ě. 
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