
Posudek na bakalářskou práci Karolíny Kenderové  

 

„Hnutí za novou vesnici“ v kontextu korejské modernizace 
 

Vládní projekt hnutí za novou vesnici má počátky za kontroverzní diktátorské vlády Pak 

Čŏnghŭiho v 60. a 70. letech 20. století. Byl součástí strategie Pak Čŏnghŭiho, která směřovala 

k modernizaci venkova a zároveň k zaměstnání a kontrole jeho obyvatel. Pakova hlavní 

voličská základna se během jeho vlády ustálila právě na venkově a hnutí k tomu mnoha směry 

přispělo. Výsledky hnutí jsou velmi přikrášlené a často se zastírají jeho negativní stránky a 

kontroverzní praktiky. Z tohoto důvodu je téma komplikované na zpracování a při práci 

s (především korejskými) zdroji je potřeba být obezřetný a ke zdrojům velmi kritický. Téma ale 

není nemožné na uchopení, je potřeba si ale jasně vystavit výzkumnou otázku a cíl práce.  

Bakalářská práce Karolíny Kenderové se pokusila představit pozadí vzniku, samotné hnutí 

a jeho organizaci, vůdce a metody. Cílem bylo porovnat ideologické plány Pak Čŏnghŭiho 

s venkovem a venkovskou společností a zapátrat po jeho výsledcích. To se studentce bohužel 

příliš nepodařilo a jedním z hlavních důvodů je absence korejských zdrojů (má sice korejské 

autory, ale pouze v anglických publikacích) a především pramenů, o které se měla opřít část o 

ideologickém pozadí hnutí.  

Karolína Kenderová práci rozdělila na krátký historický kontext, období vlády prezidenta 

Pak Čŏnghŭiho se zaměřením na jeho osobu, nástup k moci, charakteristiku vlády včetně 

ekonomického a hospodářského plánování, a popis hnutí za novou vesnici. Samotné rozdělení 

není problematické, ale jeho realizace je v mnoha směrech nedokonalá. Diplomantka často 

přeskakuje v chronologické linii (např. na str. 10 – mezi Pakovým prvním prezidentským 

mandátem (od r. 1963) a samotným převratem (1961)) v tématech (např. str. 17 – v kapitole již 

o hnutí se opět vrací k výkladu převratu (1961), či na str. 23 v kapitole o počátcích hnutí 

přeskakuje k výsledkům hnutí). Těmito skoky práce postrádá logickou linku argumentu.  

 V rámci výzkumu hnutí přeskakuje zpět k podmínkám, ve kterých vzniklo (zalesňování, i 

když zde jde i o jisté výsledky hnutí, jako samostatná kapitola působí nadbytečně). Na druhou 

stranu dostatečně nerozvíjí stav zemědělství a zemědělské reformy před samotným hnutím za 

novou vesnici v 60. letech, o které se mohla opřít pro porovnání vývoje situace na venkově a 

zhodnocení výsledků hnutí.  

Z práce je znát, že studentku zaujala společenská role hnutí – zaměřuje se na lídry a na roli 

žen ve struktuře hnutí, které jsou v rámci celé práce trochu více, avšak neproporčně, popsané.  

Práce působí nedokončeným a uspěchaným dojmem, a to nejen z důvodu velmi krátkého 

rozsahu (v zásadě poloviční, než je na oboru zvykem, práce má celkově 45 stran a jen 15 se 

věnuje samotnému hnutí). Studentka, pravděpodobně kvůli chaoticky vystavěným a do hloubky 

nepropracovaným dílčím kapitolám, nebyla schopna vystavět jasný argument práce. Zdaleka 

nevyužila potenciál vybrané (a existující) literatury, i když bibliografie práce shrnuje existující 

literaturu v anglickém jazyce. Konec období Pakovy vlády cituje z publikace V. Krištofové – 

Pod vycházejícím sluncem (2018), jejímž hlavním tématem jsou japonsko-korejské vztahy na 

přelomu 19.-20. století, což působí zbrklým dojmem a způsobuje chyby faktu (citovaná práce 

je velmi jednosměrná a není dobrým zdrojem pro citování událostí na Korejském poloostrově 

po roce 1945).  

Citační norma je v pořádku (v poznámkách pod čarou chybí údaj roku vydání, místo něj 

studentka uvádí název díla, je tedy jasné, na jaké dílo poukazuje), jazykově je práce též v normě.  



Po formální stránce práce obsahuje řadu nedostatků – studentka není konzistentní v transkripci  

(často se jedno jméno objeví ve více verzích, které jsou většinou způsobeny pravděpodobně 

nedbalostí při kontrole jména, např. Jun Posŏn se na str. 8 objevuje jako Jŏn Po-sŏn, apod.), 

chybuje stylisticky a samotná struktura práce je problematická z výše uvedených důvodů. Práci 

by také prospěl bohatší poznámkový aparát (např. často mluví o programu HCI, nikde jej ale 

podrobněji nevysvětluje).   

 

Diplomantka práci konzultovala, avšak připomínky přijala pouze velmi povrchně. Od 

začátku byla upozorňována na obtížnost tématu a důležitost nahlédnutí do pramenů v korejštině 

a jejich kritického zhodnocení.  

 

Jak již bylo zmíněno výše, práci chybí zejména propracovanost do hloubky a dobře 

vystavěný argument. Je nevyvážená, více se věnuje vládě Pak Čŏnghŭiho než hnutí za novou 

vesnici. Opírá se pouze o sekundární literaturu, ale zároveň nevyužívá její plný potenciál. Práce 

Karolíny Kenderové neodpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práce na oboru 

koreanistika, a z tohoto důvodu ji nedoporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení: 

neprospěla.  

 

Diplomantce doporučuji ujasnit si výzkumnou otázku, uspořádat (nikoli rozepisovat) 

současný úvod o historickém kontextu Pak Čŏnghuiho vlády a především výrazně rozepsat 

kapitolu o hnutí za novou vesnici s přihlédnutím také k pramenům.  

 

 

V Praze, 22.5.2022 

Mgr. Karolína Šamánková, vedoucí práce  

 

 


