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Bakalářskou práci M. Korbela je v rámci české společenskovědní produkce možno považovat za 

tematicky výrazně originální. Už tím je svého druhu cenná a také vysoce aktuální. Vedle toho je 

však navíc na rovině BP nadprůměrná, vyzrálá a přínosná.  

Za vhodně zvolený je možno označit již základní úhel pohledu, kombinující etnickou 

problematiku a její odraz v mediálním světě. Teoreticko-metodologické kapitoly práce (kupř. odd. 

Mediální teorie) svědčí o solidním vhledu M. Korbela do zvolené problematiky. Autor prokázal 

také velmi dobrou obeznámenost s literaturou a dalšími informačními zdroji. Recipované 

poznatky dokáže poučeně komparovat, aplikovat a tvůrčím způsobem rozvíjet.  

Také v rámci vlastní, empirické části práce dokázal autor kvalitně a přesvědčivě zúročit své 

rešerše a pozorování. Na rovině BP je kvalita vymezení zvoleného tématu a jeho formálního 

zpracování (roviny dokumentace, analýzy a interpretace) nadstandardní. To plně platí i 

kavlitativní/kvantitativní anylýze řady sledovaných rovin etnické problematiky Singapuru. Ocenit 

je třeba i statistické grafy s dobrou výpovědní hodnotou a obrazový doprovod. 

Autor bezpochyby dospívá k zajímavým zjištěním a jejich shrnutí (s. 56/-57/). Poněkud 

rozpačitě naopak působí (až příliš) stručný odd. Závěr (s. 58/). 

Hlavní (i když jen okrajovou výtku) je tak možno směřovat k jazykové stránce textu. Někde 

jde o drobné neobratnosti (např. „Singapur se... rozpíná“ ... – s. 9/; tj. „rozkládá“). Podstatnějším 

pochybením je automatické přejímání anglických názvů i tam, kde existuje zavedený český 

ekvivalent („Coolie“, česky „kuli“ – s. 22/; tanec „cha-cha“, česky „čača“ či „ča-ča“ – s. 53/ aj.).  

Kupř. na s. 24/–25/ se autor ani nepokouší o převod etnonym do češtiny – píše např. 

„Malayalis, Punjabis a Gujeratis…“ V parafrázi Gellnerova textu (s. 32/ dole) je nevhodně 

použit pojem „etnicitami“ (7. pád plurálu) ve významu „etniky/etnickými skupinami“. 

Shrnutí: Bakalářskou práci M. Korbela je možno označit za odborně dobře podloženou a 

zpracovanou. Autor dokázal v textu nejen shromáždit a komparovat, ale i analyzovat a 

interpretovat množství zjištění a informací a využít je na podporu svých (výrazně o empirické 

základy se opírajících) závěrů a stanovisek. 

Text tedy plně doporučuji k obhajobě (hodnocení stupněm 1). 
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