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Téma dějiny a film je beze sporu produktivní, na jeho počátku je však třeba si uvědomit 

několik důležitých bodů: jedná se vždy o (více či méně věrohodnou) fikci, pokud bychom se 

chtěli dopátrat historické „pravdy“, pak už samotné historické zápisky jsou selektované a 

zkreslené, přepisované atd., film je médium, které neslouží zobrazení reality, je to 

prvoplánově produkt nové kultury zacílený na masy, konzum a zisk, v určitých dobách ovšem 

slouží i tzv. národním zájmům, tedy nejrůznějším žádoucím interpretacím, spjatým se 

sebeprezentací země navenek a budováním národní identity uvnitř.  

Postihnout téma solidně znamená obsáhnout mnoho disciplín: vyznat se v kulturním 

průmyslu a jeho vývoji, pochopit konkrétní žánr a jeho cíle, u historických filmů je to o 

mnoho těžší, neboť pokud máme-li mluvit o dezinterpretaci, musíme nejprve znát původní 

interpretaci a interpretaci ve vývoji (tj. znát velmi slušně dané úseky dějin), pokud jde o 

historické téma ve filmu, je nutné znát historickou literaturu a její úzy, atd. V tomto 

propletenci se lze velmi jednoduše ztratit a vzhledem k ne zcela korektním studiím o 

filmovém průmyslu a zvláště hallju může být adept na téma zcela dezorientovaný. Tolik 

k některým úskalím, která mohou vytvořit i slušně rozvržené práci nepřekonatelné hromady 

překážek na cestě k výsledku.   

Bakalářská práce Ivany Šušanské přes všechny tyto překážky klopýtala, vypořádávala se 

s nevěrohodnými zdroji, oslavnými tirádami na jednotlivé postavy i ne zcela odpovídajícími 

evaluacemi samotných filmů. Diplomantka musela mnohokrát přehodnocovat svá stanoviska 

založená na komerčních cílech vývozní politiky Korejské republiky, i s emblematickým 

nastavením vybraných historických postav. První část práce je nakonec velmi slušným a 

poctivým shromážděním důvěryhodných zdrojů i teoretické literatury, což ale znamenalo 

množství práce navíc. Druhá část, v níž představuje interpretace tří vybraných historických 

postav a jejich zobrazení ve filmech v posledních letech, není o mnoho snazší. Přesto se u 

nich diplomantce nakonec podařilo vysledovat kořeny dnešního narativu jak u krále 

Sedžonga, tak i Čŏngdžoa a nakonec i císařovny Mjŏngsŏng, popsat, jak a na čem stojí 

filmové zpracování, kolik bylo nutné dodat, aby si jejich postavy zasloužily divácký úspěch a 

naopak, a jak se vlastně reinterpretace v podvědomí Korejců uchytila. Zajímavé je, že byl 

nejúspěšnějším film s nejnudnější zápletkou a dramaticko-romantický paskvil kolem 

zavražděné Mjŏngsŏng neměl takový ohlas, jak tvůrci předpokládali. I reakce na všechny 

filmy je symptomatická.  

Práce je ve druhé části výrazně pěkná, zvláště v postižení samotných filmů a jejich slabých 

stránek. Je možné konstatovat, že se nakonec velmi vydařila, i včetně závěrů. Rozsah, 

struktura, zpracování, technické parametry, citace, odkazy i transkripce jsou v normě, 

literatura rozsáhlá. Lze jen doufat, že Ivanu Šušanskou neodradily příliš problémy s prameny 

a literaturou a že u filmu, resp. adaptací historie, zůstane i v magisterském studiu. Ráda bych 

opravila jen jednu maličkost, Pearl Buck není muž, ale žena, nositelka Nobelovy ceny za 

literaturu.  Oceňuji energii, kterou diplomantka do práce vložila a její nekonečnou trpělivost, 

kterou musela při čtení korejských zdrojů projevit. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Navrhované hodnocení: výborně 

      



     V Praze, 27. 8. 2020 

Doc. Miriam Löwensteinová, Ph.D. 

 

Otázky k obhajobě: dojem zahraničního diváka (pochybnosti o autenticitě), důvody 

přehodnocení narativu o královně Min (feminismus?), proč se ve filmech objevují postavy 

nájemných vrahů a absolutně ne-uvěřitelné romantické scény?   

 


