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Řešitelka ve své práci rozebírá příběhy z nástěnných maleb kláštera Häinsa i malby 

samotné. Byť se jedná o příběhy původem starobylé, odrážející mnohasetletou tradici 

korejského buddhismu, jejich převyprávění pochází z poměrně nedávné doby a ukazuje 

tak současnou obsahovou náplň buddhismu v Koreji. Zachycení interakce mezi obrazovou 

a textovou složkou je zajímavé z toho důvodu, že nástěnné malby, které byly původně 

zhuštěnou vizuální verzí „známých“ příběhů, dnes naopak re-produkují zapomenuté 

historky, jenž nově slouží jako komentář k obrazům, pro dnešní generace obtížně 

srozumitelným. Pro doplnění kontextu je vhodně zařazeno i stručné představení 

dotčeného kláštera. 

 Práce je členěná přehledně a logicky, jednotlivé části na sebe plynule navazují. Pro 

doprovodný komentář řešitelka využívá především údaje z děl encyklopedického 

charakteru, což je ale pro bakalářskou práci naprosto přijatelné. Ocenění si zaslouží 

především to, že pro zpracování tématu a překlad příběhů byla nucena zvládnout základní 

terminologii korejského buddhismu, což vzhledem k tomu, že vychází z klasické čínštiny 

a sanskrtu, není jednoduché ani pro současné Korejce. Náročnější jistě byl i mezioborový 

přístup, kdy kvůli rozboru obrazového materiálu musela řešitelka kromě 

religionistického obsahu zvládnout i základy buddhistické ikonografie. 

 Nedostatky, které lze práci vytknout jsou především formálního rázu, ať už se 

jedná o nepřesnosti a nesrovnalosti v textu, poměrně časté chyby v transkripci, gramatice, 
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nebo pravopisu, či chybějící stránkování. Pečlivější korektura by práci jistě prospěla. 

V praktické části práce se setkáme i s občasnými neobratnostmi v překladech, ale to lze 

omluvit obtížností výchozího textu vzhledem k předpokládané znalosti jazyka studenta 

bakalářského studia. 

 Jako celek hodnotím práci jako poměrně zdařilou s potenciálem k dalšímu bádání 

v oblasti současného „živého“ korejského buddhismu. Doporučuji ji k obhajobě 

s navrhovaným hodnocením výborně. 
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