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Ve své bakalářské práci se Ivana Šušanská věnuje interpretacím tří historických postav, králů 

Sedžonga, Čŏngdžoa a královny Mjŏngsŏng, a jejich vyobrazení ve vybraných filmech. První 

část práce zdařile a, vzhledem k dostupným materiálům, obsáhle popisuje vývoj korejského 

historického filmu, sagŭk, a jeho dělení na tradiční, faction a fusion sagŭk. V klíčové části práce 

porovnává historické skutečnosti s vybranými filmy a určuje míru jejich misinterpretace. Při 

samotné analýze nejprve charakterizuje postavu s přihlédnutím k existujícím pramenům a 

představí různé historické interpretace, poté přistupuje k analýze filmů na základě získaných 

poznatků. Téma je vskutku multidisciplinární, vzhledem k dostupné literatuře nesnadné a 

předpokládá hloubkové studium mnoha dílčích částí.   

Práce naplňuje stanovené cíle a všechny náležitosti bakalářské práce. Je logicky 

strukturována, přehledně dělena a v řádném rozsahu. Citace, transkripce a práce s poznámkami 

pod čarou jsou v normě.  

Za povšimnutí stojí studentčin zápal do tématu, který je znát i na množství nastudované 

literatury. Studentka sice nejde vždy přímo do historických pramenů, ale k sekundární literatuře 

přistupuje kriticky, ověřuje si její věrohodnost a obezřetně pracuje s nacionalistickým 

zabarvením některých děl. Obezřetná je také s pojmy „skutečnost“ a „fikce“ a nesnaží se tvrdit, 

zda jsou některé výjevy „pravdivé“ či nikoli, pouze porovnává historické interpretace a 

poukazuje na nesrovnalosti.   

Studentka k práci přistupovala svědomitě, pravidelně ji konzultovala a snažila se zapracovat 

všechny připomínky. Přináší nejen šikovný přehled vývoje korejského historického filmu a 

rozbor vybraných snímků, ale také poukazuje na problematiku pevně zakotveného 

nacionalistického pohledu na vybrané historické postavy, který může být překážkou pro nové 

interpretace, nejen ve filmu.  

Bakalářskou práci Ivany Šušanské tedy doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 

 

 

 

V Praze, 2.9.2020 

Mgr. Karolína Šamánková, vedoucí práce  

 

Témata k obhajobě: role filmu v utváření obrazu historických postav a národních ideálů, 

popularita korejských historických filmů v zahraničí a její úskalí 

 

 


