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Horace Grant Underwood a jeho misijní činnost v kontextu působení protestantské misie 

v Koreji 

 

Studium spisů a aktivit západních misionářů je jedním z významných koreanistických 

badatelských přístupů. Misijní činnost samotná významně ovlivnila podobu náboženské scény 

Koreje. Hodnocení korejského náboženství na přelomu devatenáctého a dvacátého století ovlivnila 

způsob, kterým se o korejském náboženství hovoří a píše i dnes. Autorka se zaměřila na jednu 

z nejvýraznějších postav, H. G. Underwooda. 

Za cíl si stanovila vytvořit celkový obraz Underwoodovy misijní činnosti v Koreji a již 

v úvodu, bohužel, rezignuje na podrobnost. Přehledová práce na dané téma je jistě užitečná, ale 

zejména s přihlédnutím k tomu, že je dílo Underwooda i jeho souputníků přístupné díky jazyku, 

zevrubná analýza či komparace by práci prospěla. 

Po technické stránce je práce v pořádku. Má velice hezky zpracovaný poznámkový aparát. 

Autorka velmi dobře pracuje se systémem bibliografických odkazů. Práce je logicky i čtenářsky 

příjemně strukturovaná. V první části autorka představí problematiku, prameny a literaturu a 

následně se věnuje protestantské misii v Koreji a postavě Underwooda. Následují kapitoly, které 

se zabývají Underwoodovým dílem. Z práce je patrné, že se autorka dobře orientuje v dané 

terminologii a problematice. Občasný terminologický přešlap typu „etnologický původ“ či 

„indoktrinalizovat“ nebo drobné gramatické chyby jsou v dnešní době v absolventských pracích už 

standardem.  

Práce je relativně zdařilou kompilací složenou v čtivý a informativní celek.  Zejména 

úvodní kapitoly jsou přehledné a informativní. Na druhou stranu práce spíše klouže po povrchu. 



Práce postrádá kritický přístup ať již k hodnocení Underwoodových prací či aktivit, tak k diskurzu, 

který se Underwoodem zaobírá, jak ostatně studentce ukládalo zadání práce.  

Již v úvodních pasážích, kde autorka přebírá tvrzení autorů sekundárních pramenů se přímo 

nabízí řada míst, které by si kritické zamyšlení zasloužily. Z odkazů je sice patrné, odkud se ta či 

ona teze vzala, není ale úplně zřejmé, zda některá tvrzení, např. o Underwoodově motivaci, nejsou 

spíše interpretací citovaných autorů než Underwoodovým zájmem.  Například sekce, které shrnují 

Underwoodovo pojetí náboženství, přímo vybízí ke srovnání se současným koreanisticko-

religionistickým  diskursem. Analogicky by si více péče zasloužily i kapitoly 6, 7 i 9. 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji celkové hodnocení velmi dobře. 
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