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 V předkládané práci řešitelka zpracovává složité téma adaptace a integrace 
severokorejských uprchlíků v Korejské republice. Jak naznačuje v úvodu práce, jedná se o 
problém dlouhodobý, jehož aktuálnost se v posledních letech v souvislosti s neustále 
rostoucími počty migrantů spíše zvyšuje. Byť se nejedná o tak ožehavou politickou, 
ekonomickou a společenskou otázku jako v řadě západoevropských zemí, které čelí masivnímu 
přílivu imigrantů z etnicky, jazykově, nábožensky i kulturně odlišných regionů, může jít o 
závažný problém v případě náhlého kolapsu severokorejského režimu. Téma si proto 
rozhodně zaslouží pozornost a systematické zpracování.  
 Cíle práce jsou formulovány přehledně a jasně. Řešitelka se rozhodla pojmout 
problematiku šířeji, než naznačuje název práce. Před zpracování vlastního tématu adaptace 
zařadila kapitoly věnované problému masové nelegální emigrace občanů KLDR, od sociální 
struktury uprchlíků, přes problémy, kterým čelí v tranzitních zemích, až po ilegální 
převaděčství. Na deseti stranách také uvádí stručný historický přehled uprchlické otázky na 
pozadí politické situace a legislativního rámce v KR. Přestože tím práce poněkud přesáhla 
určený rozsah, nejedná se o samoúčelné rozšíření. Řešitelce se podařilo všechny informace a 
údaje organicky přičlenit k užšímu tématu adaptace a integrace. 
 Velkou pozornost věnuje zejména související legislativě a institucionální podpoře 
severokorejských uprchlíků a jejímu právnímu zakotvení. Zajímavý je nejen podrobný přehled 
podpůrných programů, dávek a benefitů, ale i stručné hodnocení jejich efektu a účinnosti. 
V tomto směru může být práce inspirativní i v kontextu České republiky, pokud bychom se 
v budoucnu přestali bránit závazkům plynoucím z našeho členství v EU a začali prokazovat 
větší míru solidarity a mezinárodní společenské zodpovědnosti. Ocenění si zaslouží i snaha o 
plastičtější a lidštější přístup k problematice poukazem na podceňované psychické problémy, 
hledání identity a kulturní adaptaci. Na řadě míst boří zažitou a masově šířenou představu o 
jednom národu, jednom jazyku a jedné národní kultuře; ukazuje se tak, že i v Koreji je národ 
pojem především politický, že se jedná o „imagined community“; v reálu je obtížné pociťovat 
národní sounáležitost s lidmi naprosto odlišného kulturního zázemí a mluvící odlišným a 
obtížně srozumitelným dialektem. Moderní pojem multikulturalismus je v KR spojen 
především se sňatkovými migranty, či spíše migrantkami, ale ukazuje se, že i severokorejští 
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uprchlíci v čelí v jihokorejské společnosti podobným problémům jako ženy a děti z etnicky a 
kulturně smíšených manželství. 
 Pokud jde o zpracování tématu, prokázala řešitelka velké úsilí a pečlivost při práci 
s prameny a zdroji. Hojně čerpá z relevantní literatury a všechny uváděné údaje a fakta jsou 
náležitě ozdrojovány, byť u elektronických zdrojů je vzhledem k jejich možné proměnlivosti 
vhodné a běžné udávat datum citace. Jazyková úroveň je na požadované úrovni. 
K teoretickému zázemí není příliš co dodat, neboť se jedná o práci víceméně poctivě 
sumarizační, která úzce specializovaného teoretického rámce prakticky nevyužívá. Se 
skladbou a zpracováním zdrojů souvisí snad jediná připomínka, a sice ta, že autorka podle 
všeho přejímá i zobecnělá hodnocení, aniž by někde bylo zřejmé její vlastní kritické zamyšlení, 
ať už pozitivní, nebo negativní. Práce tak na většině míst silně připomíná často citované „bílé 
knihy“ s malým využitím potenciálu přímo nezainteresovaného vnějšího pozorovatele. 
Zatímco například jihokorejští daňoví poplatníci mohou vnímat prostředky na pomoc 
severokorejským uprchlíkům jako velkou finanční zátěž, tak pro vnějšího pozorovatele se 
částka na úrovni cca 0,03% státního rozpočtu tak zásadním problémem nejeví. Podobně je 
uváděná pětiprocentní nezaměstnanost vnímaná jako velký problém, ale fakticky se jedná o 
číslo ani ne poloviční ve srovnání s nezaměstnaností jihokorejských absolventů atd. 
 V celku ale práce působí velmi dobrým dojmem a určitě se jí podařilo splnit vytčené 
cíle. Je tak užitečná nejen pro seznámení se s danou problematikou, ale lze na ni i navázat 
dalším specializovanějším výzkumem, jak je naznačeno v závěru.  

Předkládanou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.  
 
  
V Zelenči, dne 5. 9. 2017 
           
                              


