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Fenomén kimčchi jako spojnice tradiční a moderní korejské kultury 

 

Práce Jitky Skočdopolové je věnována tradičnímu korejskému pokrmu zvanému kimčchi, který 

je pod nálepkou tzv. superpotraviny úspěšně vyvážen do celého světa. Kimčchi, fermentované 

zelí (a  další druhy zeleniny), je považováno za korejské národní jídlo, ale také za jeden z 

národních symbolů. Jelikož snahy o propojení tradiční kultury s moderní patří ke strategiím, 

skrze které se současná Korejská republika ve světě prezentuje, považuji téma práce za velmi 

vhodně zvolené. Gastronomie, zdravá strava a kulinářské umění navíc patří v posledních letech 

mezi velice oblíbená témata, která přitahují pozornost médií i široké veřejnosti. Není proto divu, 

že jsou jídlu a zdravým stravovacím návykům věnovány též nesčetné odborné studie. Bakalářská 

práce Jitky Skočdopolové si však neklade za cíl utvrzovat čtenáře o blahodárných účincích 

kimčchi, ale představit tento pokrm jakožto fenomén, který slouží k propojení korejského 

tradičního způsobu života s moderní společností. Korejské stravování není v rámci české 

koreanistiky téma zcela nové, nicméně se jedná o první bakalářskou práci věnovanou výhradně 

kimčchi.  

Autorka se drží zadání práce a podrobně pojednává o všech tématech, které si pro obsah své 

práce předem určila. Ačkoliv si stěžuje na nedostatek monografií věnovaných fenoménu kimčchi, 

podařilo se jí sestavit velice bohatý seznam pramenů a zdrojů, ze kterých čerpala. V bibliografii 

by bylo vhodné primární a sekundární zdroje rozlišovat. Nicméně seznam literatury svědčí o 

důkladné rešerši, kterou diplomantka provedla. Výsledkem je velmi informativní, věcná a 

přehledná bakalářská práce, jejíž obsah dokládá výbornou orientaci autorky v dané problematice 

a dostupných zdrojích.   

S kimčchi se dnes můžeme běžně setkat v prodejnách zdravé výživy nebo na jídelním lístku 

salaterií v mnohých evropských metropolích. Ani v Česku již tato zázračná potravina není žádná 

neznámá, jen její označení občas hapruje, jak autorka ve své práci též uvádí. Často se totiž 

setkáváme s nesprávnou variantou zápisu “kimči”, tedy bez aspirované hlásky “čch”.  

Diplomantka neopomíjí zmínit, že kimčchi je považováno za součást tzv. korejské vlny (hallju) a 

v jejím rámci je propagováno daleko za hranice Korejské republiky jakožto významná součást 

korejské kultury a jako jeden z národních symbolů.  

Struktura práce je vydařená, jednotlivé kapitoly na sebe smysluplně navazují. Uvedená tvrzení 

jsou doložena mnohými statistickými údaji v přehledných tabulkách. Co se týká terminologie, 

práce obsahuje vysoký počet specifických názvů, které běžnému čtenáři nejsou známé. Vhodné 

by bylo práci doplnit o slovníček. Jedná se nejen o názvy druhů kimčchi, ale též o jednotlivé 

ingredience, jejichž značná část je českému čtenáři zcela cizí. Autorka neznámé suroviny místy 

překládá pomocí anglických či latinských termínů. Není v tom ale zcela konzistentní, k lepší 

orientaci by opět mohl přispět již zmíněný terminologický slovníček.   Dle mého názoru by bylo 

možné část některých klasifikací vynechat, např. obsáhlý výčet regionáních a sezonních typů 

kimčchi pro podstatu práce nemá větší význam a čtenář si pod velkým množstvím neznámých 



názvů nedokáže konkrétní pokrmy vizualizovat. Tím nemíním říci, že by práci scházel obrazový 

materiál. Naopak, mezi přílohami lze najít mnohé fotografie, které rozhodně napomáhají k 

utvoření si konkrétní představy o popisovaném. Snad jen příloha týkající se informačního 

materiálu pro korejské děti by mohla být ještě opatřena českým překladem. 

Autorka ve své práci pokrývá široké spektrum témat, která spolu souvisejí a vedou k vytyčenému 

cíli, tj. představit roli kimčchi jako spojnice mezi tradiční a moderní korejskou kulturou. Čtenář 

se dozvídá o historii a jednotlivých typech kimčchi, ingrediencích, způsobech výroby, sociálních 

a kulturních aspektech přípravy kimčchi, exportu a importu, marketingových strategiích, 

zákonech, institucích, festivalech atd.  

Co se týká formální a jazykové stránky, až na několik překlepů zde není větší problém. Svým 

rozsahem i obsahem práce odpovídá požadavkům, které jsou na bakalářskou práci kladeny. Z 

výše uvedených důvodů tuto práci doporučuji k obhajobě. 
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