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 V předkládané práci zpracovává řešitelka téma organizovaných komunit příslušníků 
sexuálních menšin v Korejské republice. Jde o látku vhodnou a zajímavou, mj. i proto, že 
prosazování a hájení základních práv společenských minorit je součástí širšího společenského 
procesu postupného přechodu od autoritativně a direktivně řízené uniformní společnosti, 
v níž byla značná část individuálních a skupinových svobod otevřeně či skrytě potlačována, ke 
společnosti liberální, otevřené a pluralitní, kde jsou v rámci demokratického uspořádání 
prosazovány politické zájmy většiny při respektování práv a svobod menšin. Zpracování 
zadaného tématu tak může poskytnout jeden ze střípků mozaiky, která tento proces a jeho 
výsledky do určité míry popisuje.  
 Cíle práce jsou formulovány vhodně a zvolený rozsah zpracování tématu je v rámci 
bakalářské práce dobře uchopitelný. S ohledem na nedostatek, či obtížnou dostupnost 
relevantní literatury monografického charakteru, se řešitelka zaměřuje z velké části na 
internetové zdroje, což se v tomto daném případě nejeví jako zásadní metodologický 
nedostatek, uvážíme-li, že od 90. let dvacátého století se internet postupně stává hlavním 
mediálním prostorem organizace, prezentace a vnitřní i vnější komunikace nově se formujících 
menšinových komunit a jejich členů. Řešitelka ovšem odkazuje i na základní oborovou 
literaturu, díky čemuž zvládá potřebný pojmový aparát a přiměřeně jej využívá, byť 
v některých jednotlivých případech není jasné, z jakého zdroje vychází. Např. na str. 12 by bylo 
zajímavé uvést, odkud pochází hodnocení výrazu tongsǒngjǒnäča jako „méně politicky 
korektního“, nebo původ nestandardního termínu iban(in). U internetových zdrojů by bylo 
vhodné rozlišovat různé stupně jejich využitelnosti pro potřeby bakalářské práce. Stránky 
z wikipedie jsou sice užitečné pro získání základního ponětí o daném pojmu, či jevu, ale pro 
přímé citování či odkaz se nehodí, už jen proto, že odkazy na uváděné zdroje jsou často 
nefunkční a tudíž obtížně ověřitelné, viz např. stránky o dějinách sexuálních menšin v KR 
citované na str. 16 a jinde. Také je zvykem uvádět datum citace, protože na rozdíl od tištěných 
médií se obsah často v průběhu doby mění.    
 Pokud jde o způsob řešení tématu, tak jej lze hodnotit jako v zásadě správný. Řešitelka 
se snažila vyhledat a shromáždit relevantní informace a uspořádat je systematickým a 
přehledným způsobem, přičemž se ale úroveň jednotlivých částí liší. Poněkud slabší je pasáž 
věnovaná homosexualitě v průběhu korejských dějin, kdy zřejmě i kvůli nedostatku pramenů 
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jsou jen víceméně přebírány nepříliš podložené obecné dohady ze sekundární literatury. 
Podstatně zajímavější a přínosnější jsou části věnované formování komunit lidí s menšinovou 
sexuální orientací v rozvíjejícím se prostředí internetu, kde se řešitelka snaží k soustavnému 
popisu využít různorodé zdroje od obecnějších monografií, přes publicistické články až po 
webové stránky sledovaných organizací. V jednotlivých podkapitolách se často objevují jen 
povšechné popisy situace bez dalších rozborů, nicméně tento přístup vyvažuje menší hloubku 
záběru jeho šíří, která umožňuje udělat si obraz o celkové situaci z různých úhlů pohledu.  
 Jazyková úroveň i formální zpracování jsou na standardní úrovni, s občasnými 
nepřesnostmi, překlepy a gramatickými chybami nepřesahujícími přípustnou mez, která by 
kazila celkový dojem z práce. Závěry práce jsou sice stručné, ale přehledně uspořádané a 
srozumitelně formulované. Obecně lze říct, že práce splnila vytčené cíle a je přínosná pro 
seznámení se s danou problematikou.  
 S ohledem na výše uvedené doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
   
           
 
V Zelenči, dne 25. 01. 2018 


