
 

Posudek na magisterskou práci Kateřiny Kocinové 

Poštovní systém v Koreji v letech 1884–1905 

 

Předkládaná práce je výsledkem intenzivního zájmu diplomantky o systém komunikací na 

konci království Čosŏn s malým přesahem do raně moderní doby. Stejně jako předchozí 

bakalářská práce, jež se věnovala starší době, má ambice čistě historické; pokud bychom její 

téma shrnuli a pojmenovali, pokouší se především postihnout poštovní instituce a jejich 

fungování, v menším měřítku uvádí i některé zvláštnosti korejské pošty. Vše je obohaceno o 

svědectví zahraničních misionářů, kteří v té době v zemi pobývali. Až na posledně uvedené se 

práce opírá téměř výhradně o korejské prameny a sekundární literaturu, kterou diplomantka 

poměrně pracně získala během svého studijního pobytu v Koreji. Práce – byť dílčí – v jiných 

jazycích příliš nejsou a v tomto smyslu je diplomová práce dosti cenná, i přes svou popisnost.  

Text má logickou strukturu, kterou diplomatka adekvátně naplňuje, části jsou poměrné, 

žádná z podkapitol neobsahuje nadbytečné výplně. Je velmi dobře zasazena do víceméně 

chronologického kontextu a je zřejmé, že Kateřina Kocinová korejským dějinám relevantní 

doby velmi slušně rozumí, má je načtené a promyšlené. S prameny i literaturou pracuje 

zodpovědně a řádně, citace a odkazy jsou normativní. Bibliografie je hojná až vyčerpávající. 

Obrazové přílohy jsou zajímavé a dokreslující text. V textu nejsou žádné věcné chyby, je 

plynulý a navazuje. Dobře jsou přeloženy i nejrůznější směrnice a vyhlášky psané dobovým, 

ne příliš srozumitelným úředním jazykem. Práce zahrnuje i některé vysoce zajímavé části 

(poštovní známky, jejich vývoj, razítka, uniformy poštovních zaměstnanců apod.), kterým se 

už někteří koreanisté okrajově věnovali. Používání poštovních služeb dokládá i na dobovém 

tisku a vzpomínkách misionářů.  

Práce je v kontextu prací obhájených na oboru koreanistika nadstandardní ve všech směrech; 

je evidentní, že diplomantka musela vynaložit velké úsilí už na sběr materiálu. Po všech 

stránkách vykázala nejen obrovské nasazení, ale musela zvládnout komplikované téma, které 

není dosud mimo Koreu zpracované a které by příslušelo spíše doktorskému než magisterskému 

stupni. Ráda bych zdůraznila, že až na drobné konzultace po mailu diplomantka pracovala 

samostatně a že jsem práci viděla až v závěrečných fázích. Vzhledem ke kvalitě textu 

doporučuji některé části dopracovat (zejména závěry) a publikovat časopisecky nebo s nimi 

vystoupit na některé z konferencí.  



Z uvedeného je patrné, že považuji práci Kateřiny Kocinové za mimořádně zdařilou a je mi 

potěšením ji doporučit k obhajobě. 

Navrhované hodnocení: výborně 

Témata k rozpravě u obhajoby: japonské snahy o ovládnutí pošty jako předstupeň 

ovládnutí Koreje; ruský vliv na podobu korejských komunikací; možné desinterpretace 

korejských badatelů ohledně raného 20. století.  

 

V Praze, 4. 8. 2019 

Doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D. 

Vedoucí práce    


