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Bakalářská práce Tomáše Graňáka se zabývá problematikou tzv. „comfort women“, tématem, ke 

kterému existuje velké množství literatury, ale zároveň (jak student též uvádí) poměrně malé množství 

věrohodných dokumentů, které by dané události dokládaly. Tímto lze vysvětlit vágnost, se kterou se 

v práci setkáváme na téměř všech místech, která uvádějí číselné údaje, ať už se jedná o počet samotných 

üanbu, obětí, věk žen při náboru atd. Nejedná se o první zpracování tématu nucené prostituce v období 

japonské okupace Koreje českým koreanistou, práce však velice přehledným způsobem popisuje nejen 

historické pozadí, které umožnilo vznik vojenských nevěstinců, s tím související aspekty jako např. 

postavení ženy v koloniálním období, pohled na sexualitu a prostituci, věnuje se podrobně ale také 

systému a organizaci prostituce. Nabízí takto velmi ucelený pohled na tuto problematiku, který odpovídá 

jak na otázky historických souvislostí, tak na dotazy běžného čtenáře, který se s tématem „comfort 

women“ setkává poprvé. Najdeme zde tudíž i informace zcela praktického rázu jako např. jak nevěstince 

byly uspořádané, jaké v nich panovaly hygienické podmínky, jak fungoval nábor üanbu atp. 

Ocenit lze kromě přehlednosti a informativnosti také zdroje, ze kterých student čerpal. Vedle velkého 

množství publikací v anglickém jazyce pracoval student též s prameny korejskými a japonskými. Díky 

tomu bylo možné v této práci obsáhnout též japonské vnímání tohoto velmi choulostivého tématu. 

Chvályhodné je také použití výpovědí formou citace, které dokládají teoretické informace a dodávají celé 

práci na její čtivosti a věrohodnosti. Nutno dodat, že tyto výpovědi vždy přesně zapadají ke konkrétnímu 

tématu.  

Poněvadž je tato práce věnovaná specifiku korejských „comfort women“, považuji za přínosné porovnání 

se situací üanbu japonských, čínských a příslušnic dalších asijských zemí, díky kterému vyniká právě 

specifická situace korejských žen. Situaci žen jiných národností je věnováno méně prostoru a pozornosti, 

ale zdá se to být přiměřeně tomu, aby doplnila potřebné informace.  

Pokud bych se měla ze svého pohledu oponenta zaměřit na nedostatky této práce, mohla bych uvést 

snad jen pár drobných chyb vzniklých nepozorností a občasné opakování některých stejných informací 

na více místech. Tyto drobnosti lze však vzhledem k velmi kvalitnímu zpracování tématu zcela 

přehlédnout. Přínos této práce vidím především v její vysoké informativnosti, systematickému 

zpracování (přehlednému rozdělení do podkapitol) a využití nejen anglických a korejských, ale také 

japonských zdrojů, což by v případě obdobného tématu mělo být standardní, nicméně skutečnost bývá 

často jiná.  

Na základě výše uvedených důvodů navrhuji ohodnotit tuto bakalářskou práci známkou výborně. 

 

V Praze, 1.9. 2016 

Vladislava Mazaná 

 


