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Studentka si pro svou bakalářskou práci zvolila historické téma, kdy se věnuje otázce 

mnišské registrace (točchŏp) na počátku období Čosŏn. Za cíle si stanovuje nastínit počáteční 

vývoj točchŏp během vlády prvních čosŏnských králů, odpovědět na otázku, jaký vliv měla 

certifikace na mnišskou obec a zda lze tento certifikát považovat za určitou formu omezování 

těch, kteří se chtěli stát mnichy. Téma považuji za dobře zvolené vzhledem k typu práce a 

kompetencím autorky.  

Téma je důležité pro pochopení změny v postavení buddhismu na počátku dynastie 

Čosŏn. Protibuddhistická opatření jsou často opakovaným klišé výkladu tohoto období 

korejských dějin a dějin buddhistické obce v Koreji. Studentka se proto rozhodla zaměřit na 

jeden konkrétní aspekt této praxe; a ten se jí podařilo úspěšně popsat. 

Po metodologické stránce autorka pracuje s primárními zdroji, zejména 

s digitalizovanými historickými prameny – dynastickými anály, a dále vychází z aktuální 

sekundární literatury, přičemž postupuje diachronicky. Autorce se z dostupných zdrojů 

podařilo vytvořit souvislý narativ, který vnáší světlo do tohoto dílčího fenoménu dynastické 

změny v Koreji. Korejskou situaci skvěle zasadila do kontextu mnišské registrace v Číně a 

ukázala tak, že korejská praxe měla svůj předobraz právě tam. 

Vedle pramenů pracuje autorka velice dobře i se sekundární literaturou. Shromáždila 

a seznámila se prakticky se všemi zásadními publikacemi k tématu jak v korejském, tak 

v anglickém jazyce. Zde je třeba zmínit, že problému točchŏp se žádná specializovaná 

monografie či odborné články v západních jazycích nevěnují. Autorka tak vycházela 

z obecnějších prací, které se zabývají fungováním mnišské obce či postavením mnichů 

v angličtině. Významnou roli hrála odborná korejská literatura. Vzhledem k tématu práce je 

třeba pozitivně zohlednit nesnadnou práci s primárními zdroji, zejména pokud se jedná o 

orientaci v dobové terminologii.  

Po jazykové stránce práce nevybočuje ze standardu závěrečných prací. Studentka se 

dopouští občasných jazykových neobratností, které jsou zčásti způsobeny ovlivněním 

jazykem pramenů. Taktéž systém odkazů a poznámkový aparát je přehledný a systematický.  

V úvodu stanovené cíle se studentce podařilo splnit a v závěru je shrnuje. Zde by 

patrně mohla být argumentace propracovanější, aby bylo jasné, jak k daným závěrům došla.  

Domnívám se, že byť se jedná o bakalářskou práci, autorka studentka vytvořila informativní 



text, který je přínosný pro každého, kdo se zajímá o premoderní dějiny Koreje, potažmo o 

dějiny korejského buddhismu.  

Velmi kladně hodnotím to, že autorka sama pracovala s primárními zdroji a vytvořila 

si vlastní náhled na danou problematiku, čímž její práce jasně převyšuje řadu bakalářských 

prací, které jsou pouhou kombinací sekundární literatury. 

 

Předkládanou bakalářskou práci považuji za zdařilou, doporučuji ji k obhajobě a 

navrhuji hodnocení výborně.  
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