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Tématu korejské katolické církve se koreanistická literatura věnuje velmi 

podrobně v jeho počátcích, pozdější etapy bývají účelově zkreslené, ať už 

samotnou církví anebo obecnou historií zejména z toho důvodu, že ne všechny 

byly slavné a vítězné, naopak, mnohé z nich poukazují na kontroverzní postoje a 

zjevnou kolaboraci církevních představitelů, resp. celé komunity. Proto je i 

literatura k tématu nevyvážená a je nesnadné se v ní orientovat, k některým 

otázkám vůbec relevantní literatura neexistuje. 

Téma uchopila autorka práce ambiciózně a do jisté míry se dá souhlasit 

s názvem, že jde o dějiny církve. Struktura vychází od počátků pokusů o 

evangelizaci a končí v současnosti, což výsledně musí vést k povrchnímu popisu. 

To v podobném stupni prací není na škodu, pokud je syntéza správná a pokud je 

práce poměrná. Zde bych poukázala na fakt, že vztahům s Vatikánem je věnovaná 

pouze menší část textu a většina se týká spíše korejské církve v chronologickém 

sledu.  

Naplnění struktury není z hlediska obsahu stejně kvalitní. Zdrojově i obsahově 

jsou v pořádku první části, od japonské okupace po současnost je patrná nižší 

kvalita výsledného textu, což souvisí s hodnověrností a „angažovaností“ zdrojů, 

také ovšem se slabší znalostí studentky co se týče dějin v pozadí popisu. Z toho 

vyplývá i určitá angažovanost interpretace korejského katolicismu, výběr 

informací a jejich hodnocení. To je ovšem přirozené a u tohoto tématu běžné. 

Poukazuji jen na omezenou spolehlivost práce jako absolutně hodnověrného 

zdrojového materiálu. 

Použitá literatura nemá stejnou kvalitu a ne všechny zdroje jsou důvěryhodné, 

ale  dají se víceméně považovat za relevantní. Ne ke všem obdobím bylo možné 

dohledat stejnou sumu materiálů, k některým částem našla diplomantka pouze 

webové stránky, což z nich činí jednostranné výpovědi.   

Provedení je z hlediska stylistického, grafického i technického v normě, 

občasné nedokonalosti celkový dojem nedevalvují.  

 

Práce je víceméně kompilát, originální pasáže a závěry chybí, ostatně to se 

v bakalářské práci nepožaduje. Základní vadou je pouze povrchový popis dvou 

staletí korejského katolicismu a rezignace na širší kontext, respektive zasazení 

fenoménu do dějinných souvislostí. Pokud zde něco podobného je, pak proto, že 

je takto postavený zdroj.  

Studentka pracovala na úrovni svých možností, připomínky zapracovávala a 

hojně konzultovala, což mělo na výsledek pozitivní vliv. 

Z uvedeného je patrné, že považuji text bakalářské práce Anny Chyňavové 

v kontextu prací obhájených na oboru koreanistika za adekvátní. Práci doporučuji 

k obhajobě. 

Navrhované hodnocení: velmi dobře - dobře 
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Témata k obhajobě:  

Hodnocení impaktu mladých teologů v době modernizace 

Faktický dopad katolických prezidentů na růst katolické obce    


