
                                

 

 

 

 

 

 

Ústav Dálného východu  

 
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 

 
Tel.: (+420) 221 619 705 
Fax: (+420) 221 619 706 
 

 
fareast@ff.cuni.cz 
http://udlv.ff.cuni.cz 
miroslava.jirkova@ff.cuni.cz 

   
 

 

Posudek vedoucího bakalářské práce 
 

student: Skočdopolová Jitka 
obor: koreanistika 
název práce: Fenomén kimčchi jako spojnice tradiční a moderní korejské kultury 
vedoucí práce: Tomáš Horák, Ph. D. 
oponent: Mgr. Vladislava Mazaná 
 
 
 Řešitelka v bakalářské práci zpracovala téma, které je sice z akademického hlediska 
obtížně uchopitelné, ale pozornost si jistě zaslouží. Zabývá se tradičním korejským pokrmem 
kimčchi, u nějž by měla sledovat jeho roli, coby spojnice tradiční a moderní korejské kultury. 
Cíle práce ovšem neformuluje příliš konkrétně, nijak je nerozvádí a v zásadě se ani nepokouší 
dát práci nějaký teoretický základ. Zmiňuje sice „kimčchilogii“, o níž se však dozvídáme pouze 
to, že jde o vědu zabývající se kimčchi (str. 8). Hlavním cílem se tak stává určitá kompilace a 
shrnutí množící se literatury na toto téma. 
 Metodika zpracování je sice neujasněná, zato je téma zpracováno v dostatečné šíři i 
hloubce. Autorka se věnuje problematice definování samotného pojmu kimčchi, stručné 
historii tohoto typu potraviny v regionu východní Asie, druhovým i sezónním variacím, 
ingrediencím, domácké i průmyslové výrobě atd. Pro zájemce o korejskou kuchyni může práce 
představovat zajímavé představení tohoto reprezentativního pokrmu. Prostá kompilace 
několika monografií by samozřejmě stěží mohla vyhovět požadavkům na bakalářskou práci; 
řešitelka jde naštěstí podstatně dále a uvádí celou řadu přehledů a statistik doplněných 
z různých zdrojů, které poměrně zdařile včleňuje do textu. Dodává mu tím na informační 
hodnotě a podpírá vlastní argumentaci. Ne vždy je však podepření daty dostatečné, jako když 
např. na str. 12 předpokládá, že konzumovala-li se fermentovaná zelenina čǒ (střídavě 
uváděno „o“ s háčkem i bez háčku) v Číně, pak se konzumovala také v Koreji, nebo na str. 46 
prezentuje korejské Ministerstvo kultury jako iniciátora korejské vlny (hallyu). Argumentačně 
poněkud slabá je zvláště kapitola věnovaná původu kimčchi, ať už se jedná o etymologii 
samotného slova (s „patelatizací“ hlásky d), nebo o otázku kontinuity sledovaného jevu – 
došlo-li podle autorky ke změně pojmenování i obsahu, bylo by na místě se zamyslet, zda se 
pořád jedná o stejný jev.  
 Formálně je práce zpracována bez zásadnějších nedostatků, ať už jde o citační, či 
pravopisnou normu, nebo stylistickou úroveň (s výjimkou citací typu „říká pan Lee 
z Ministerstva zemědělství“). Opakovaně se objevujícím nešvarem je ovlivnění češtiny 
použitými anglicky psanými zdroji. Spojení jako „čtyři distinktivní roční období“, 
„administrativa KFDA (úřad)“, nebo „úspěch songu“ zbytečně kazí dojem z jinak solidní práce. 
 Celkový objem použité literatury a zdrojů je poměrně slušný, autorka si zjevně dala 
práci s důkladnou rešerší dostupných materiálů, včetně těch nejaktuálnějších.  
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 Závěry práce jsou formulovány stručně a přehledně. Otázkou zůstává, nakolik se 
podařilo naplnit celkové cíle práce. První cíl deklarovaný v závěru, tj. vytvoření přehledu o 
korejském fenoménu kimčchi je splněn poměrně zdařile, ať už se jedná o rozsah, či obsah 
zpracování. Poněkud slabší se zdá být uchopení kimčchi jako kulturního jevu a popsání jeho 
úlohy spojnice mezi tradicí a moderností, což je možná dáno tím, že byl v celkovém rozsahu 
práce dán poměrně velký prostor popisným pasážím (např. dělení podle období, oblastí, podle 
období v oblastech a navíc ve vzájemném srovnávání). Práce tak ve výsledku působí mírně 
nevyváženým dojmem.  
 Práci doporučuji k obhajobě s výše uvedenými připomínkami a navrhuji hodnocení 
velmi dobře.  
 
           
 
V Zelenči, dne 10. 06. 2018 


