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jiných kulturních kontextů) 

 

 

Autorka bakalářské práce se zabývá fenoménem korejského popu z několika 

hledisek, která celkově směřují k tomu, aby se dala charakterizovat rozdílnost i 

souběžnost jeho přijímání a konzumování v různorodých kulturních kontextech a 

okruzích. Proto se věnuje otázkám principů populární respektive masové kultury 

obecně, otázkám rozvoje jihokorejské kulturní nabídky směřované na zahraniční 

konzumenty, otázkám rozlišování mezi kategoriemi symbolu a alegorie atd.  

Popkulturní „idoly“ v rámci korejského popu se vyznačují specifickým a ne zcela 

obvyklým způsobem prezentace a domácí fanouškovské publikum k nim zaujímá 

taktéž specifický vztah, který v globálních proudech konzumní zábavy představuje do 

značné míry inovaci a výjimku. Populární jihokorejská hudba žánru „K-pop“ se nadto 

ve vizuálních složkách videoklipů zaobaluje do rozvětvených, ne vždy snadno 

dešifrovatelných symbolických demonstrací (nechci říkat „poselství“, protože 

„čitelnost“ vizuálního show ve videoklipech je tu často opravdu velmi diskutabilní, a to 

nejen pro publikum méně obeznámené s korejskou tradicí a kulturními metaforami či 

stereotypy). Ve videoklipech se mísí a prolínají motivy odkazující někdy k obecně 

známým a někdy k poměrně nesnadno dohledatelným zdrojům (hlavně pro masové 

publikum, které se nespecializuje třeba na dějiny symbolů a umění). Přesto se zdá, 

že vizuální obsahy klipů jsou často víceméně konzistentní, ale zůstává základní 

otázka, pro koho a jak jsou čitelné a zda se nevyhnutelné rozvětvování a otevřenost 

jejich interpretací ze strany konzumentů nějak zásadně vymyká záměrům tvůrců 

(třeba teoretik populární kultury John Fiske by řekl, že pluralita interpretací rozhodně 

nekoliduje se záměry producentů popkulturních komodit, neboť velmi rozšiřuje pole 

jejich působnosti a možnosti jejich převzetí mnohem rozmanitějšími a početnějšími 

kulturními a sociálními okruhy – což je pro producenta vždy dobrá zpráva).  



Autorka nakonec demonstruje svoji analýzu korejského popu jakožto fenoménu, který 

lze aplikovat do rozmanitých kulturních kontextů, aniž by působil dojmem zcela 

neznámého a „exotického“ projevu, na výběrovém srovnání přijímání a re-

interpretování K-popu v oblastech nejen geograficky vzdálených (např. v Jižní 

Americe, na Dálném Východě, ve Střední Evropě atd.). 

Bakalářskou práci považuji za zdařilou, i když teoretické vymezení některých termínů 

a metodika komparace (jenž se zde též zčásti uplatňuje) by mohly být provedeny 

ještě zevrubněji. 

Práci doporučuji k přijetí a navrhuji ji hodnotit známkou mezi 1 až 2 (podle kvality 

obhajoby).  
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