
                             
 
 

 
 
 

Ústav Asijských studií  

Ústav Asijských studií 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 

Tel.: (+420) 221 619 723 
 
 

http://uas.ff.cuni.cz 
 
 
 

   
 

 
Posudek oponenta bakalářské práce 

 
Student: Johana Jiráňová 
Specializace: koreanistika 
Název práce: Transformace buddhismu na počátku období Čosŏn 
Vedoucí práce: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. 
Oponent: Tomáš Horák, Ph.D.  
 
 Práce Johany Jiráňové se dle názvu věnuje transformaci buddhismu na počátku 
období Čosǒn, přičemž se soustředí především na změny systému mnišské registrace a 
vydávání mnišských certifikátů točchǒp. Jak sama řešitelka poznamenává, jedná se o téma 
v západních jazycích nepříliš zpracované. Deklarovanými cíli práce je sledování procesu 
vydávání mnišských certifikátů, okruhu možných žadatelů a trestů za nedodržení nařízení 
o povinné registraci.  
 Při zpracování tématu se řešitelka snažila využít nejen sekundární literaturu v 
českém, anglickém a korejském jazyce, ale odkazuje i k pramenným zdrojům tvořeným 
dynastickými letopisy v přeložené verzi, což lze samozřejmě hodnotit pozitivně. K 
rozsahu použité literatury nelze mít větších námitek, protože cituje celou řadu 
významných autorů věnujících se dané problematice.   
 Pokud jde o způsob zpracování, tak volí metodu volnější kompilace z primárních i 
sekundárních zdrojů, kdy postupuje zhruba chronologicky. Uvedení do problematiky však 
není příliš systematické a instruktivní. Místy je výklad poněkud nesouvislý, rozvíjení 
myšlenek nesourodé, s porušováním časové následnosti (např. v kapitole věnované 
období Korjǒ se vrací do období Silla, aniž by na to explicitně upozornila atd.). V případě 
citací sekundární literatury by bylo užitečné zmiňovat, z jakých primárních zdrojů 
uvedená literatura čerpá, což by umožnilo její kritičtější zhodnocení. U celé řady 
konkrétních historických údajů také chybí odkaz na zdroj, kdy např. na str. 13 tvrdí, že 
„kláštery během Korja měly kontrolu nad jednou šestinou všech obdělávaných pozemků“, 
na stejné straně cituje bez zdroje korejské neokonfuciánské učence, na str. 49 tvrdí, že 
mnichů bylo za Sedžongovy vlády dvakrát víc, než rolníků atd. Občasné překlepy a 
nepřesnosti v transkripci nepřekračují akceptovatelnou úroveň.  
 Struktura práce je poměrně přehledná, byť obsahově se místy zdá být ne úplně 
vyvážená, kdy např. poměrně obšírně uvádí čínské reálie spojené s mnišskými certifikáty, 
aniž by bylo jasné, jak to bezprostředně souvisí s vlastním tématem práce. Jazyková 
úroveň je ucházející, argumentace přesvědčivá v různé míře. Když např. na str. 13 uvádí, 
že buddhismus „byl kvůli své politice s mnoha poli ekonomicky zkorumpovaný“, hodilo 
by se rozvést, v čem spočívá ekonomická zkorumpovanost samotné držby pozemků 
(analogicky bychom mohli argumentovat, že např. u nás je „ekonomicky 
zkorumpovaná“ katolická církev z titulu jednoho z největších pozemkových vlastníků). Na 
str. 18 zase uvádí, že „za Korja se stát řídil hunjo sipčo, aniž by uvedla, jakým způsobem 
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tento symbolický odkaz tvořil základ tehdejšího administrativního a právního řádu. 
Sporná je i argumentace se „zvažováním obecných hodnot lidských práv“ na počátku 
období Čosǒn atd. Někdy je argumentace ne úplně srozumitelná, kdy např. na str. 23 uvádí, 
že „jednou z věcí, která se při svrhnutí Korja děla, bylo zotročování a vykořisťování lidí 
pro mocné rodiny, čímž přirozeně došlo i k sesazení šlechty a ten, kdo získal moc, byli 
jangbané, kteří patřili do stejné vrstvy jako soin“ (?). 
 Celkový dojem z práce není špatný, i když cíle se z pohledu čtenáře podařilo naplnit 
jen zčásti. Práci doporučuji k obhajobě s navrhovaným hodnocením velmi dobře. 
  
V Zelenči, dne 14. 06. 2020 


