
 

Posudek na bakalářskou práci Karolíny Kenderové 

„Hnutí za novou vesnici“ v kontextu korejské modernizace  

 

 

Korejské „hnutí za novou vesnici“  je stále hodnoceno poměrně 

nejednoznačně, zvláště v korejských zdrojích, což je způsobeno i rozporuplným 

postojem k odkazu prezidenta Pak Čŏnghǔiho. To neznamená, že by o něm 

nebylo napsáno mnoho poučené literatury a nebylo by možné je zkoumat. Pro 

každé zkoumání a pro kontroverzní zvláště je ovšem důležité nejen literaturu 

pročíst, ale najít si úhel pohledu, který bude pro výchozí postoj prvořadý, a 

stanovit si rámcové výzkumné otázky, jakkoliv mohou být v bakalářské práci 

primitivní. Téma je v každém případě zajímavé a pro dokreslení moderní Koreje 

důležité, v Čechách až na drobné populární studie a článečky nezkoumané, na 

oboru koreanistika dosud žádná práce o Sä maǔl nevznikla.  

 

Práci musím vytknout – a je to výtka zásadní – nedostatečný rozsah (45 stran 

i s povinnými částmi, což znamená zhruba 15 stran textu o Sä maǔl včetně grafů 

a fotografií), zbytek tvoří úvod, závěr, literatura, nejrůznější uvedení do tématu, 

které se konkrétně hnutí netýkají. Bylo by v pořádku mít obecnější text, 

přibližující prezidenta Paka, jeho život a okolnosti provázející jeho prezidentský 

úřad i samotné plány na rozvoj zemědělství, pokud by byla klíčová část 

adekvátně obsažná. Text, týkající se jádra práce, je bohužel navíc posbíraný ze 

sekundární literatury, týká se tedy dílčích problémů tak, jak je autorka práce 

vyexcerpovala z nejrůznějších studií. Nechci tím tvrdit, že problematika 

zalesňování do práce nepatří, ale v rámci představení hnutí je přece jen vedlejší, 

stejně jako ženská účast na hnutí. Abych své hodnocení shrnula, má základní 

výhrada se týká nedokončenosti práce, což implikuje nedostatečnou úroveň 

zpracování tématu, které odpovídá spíše seminární než bakalářské práci. 

Základní nastavení je přitom v pořádku, literatura až na opomenutí zdrojů 

v korejštině reprezentativní (ne zcela proporčně využitá), jazykový styl práce i 

její technická úroveň v normě.  

 

Práce objektivně neodpovídá standardům, kladeným na tento typ prací na 

oboru koreanistika, proto ji nedoporučuji k obhajobě. Naopak doporučuji text, 

zejména v jeho druhé části, podstatně rozšířit a naplnit tak zadání i název.  

 

Navrhované hodnocení: neprospěla 

 

V Praze, 19. 5. 2022 

Doc. Miriam Löwensteinová, Ph.D., oponentka      
 


