
Posudek na bakalářskou práci Markéty Krausové:

Postavení ženy ve společnosti období dynastie I 

Práce Markéty Krausové je rozdělena do pěti základních celků, z nichž první 

dva spíše sumarizují verbálně a chronologicky pomocí mezníků a dat výchozí 

situaci / předpoklady pro postavení žen v konfucianizující se Koreji. Další části 

už reflektují pouze více či méně ustálený stav zákoníků a zvykového práva, 

ovšem více ve smyslu „má býti“ než „je“, pohybujeme se tedy téměř výhradně 

v teorii.  Tři z kapitol jsou poměrně obsáhlé – Manželské instituce (manželství, 

rozvod, adopce, dědictví apod.), Ženy a jejich role (manželky hlavní, vedlejší, 

vdovy, ženy nízkého původu) a Požadavky na ženy (vzhled i chování), jejichž 

obsah je vzhledem k tématu a dostupnosti zdrojů vyčerpávající. Zbytek obsáhlé 

práce tvoří velmi vhodně a vkusně vybrané přílohy, z nichž je třeba ocenit 

zejména korejská přísloví o ženách nejrůznějšího stavu. 

O postavení žen v korejském středověku existuje mnoho studií i monografií, 

u nás také diplomové práce. Co se týče českých předchůdkyň Markéty 

Krausové, žádná z nich se nevěnovala tématu z jejího úhlu pohledu, resp. 

některé části posuzované práce jsou aktualizované a opravené, práce je také 

bez faktických chyb. Její předností je konsistentní, návazný pohled, jeho 

komplexnost a dílčí vhled do čínských příruček správného chování, které se 

v Koreji pro výchovu dívek a žen často používaly.  

Samozřejmě jde jen o kompilaci, neboť pro skutečně objevné momenty by 

autorka práce musela znát klasickou čínštinu a být kompetentní v mnoha 

oborech, mj. historii a antropologii. Zřejmě vhodnější pro bakalářskou práci by 

bylo období japonské okupace či modernizace, ale tato zpětná úvaha je spíše 

chybou zadání. V daném okamžiku je zapotřebí konstatovat, že práce naplňuje 

možnosti autorky a splňuje požadavky, kladené na tento typ práce. V textu 

neshledávám žádné vážnější nedostatky, technický aparát je v pořádku, 



v bibliografii sice postrádám více korejských zdrojů, ale výtky nejsou nikterak 

zásadní. Práce je také velmi pěkně napsaná.  

S přihlédnutím k výše uvedenému doporučuji práci Markéty Krausové 

k obhajobě.

Navrhované hodnocení: výborně/velmi dobře s přihlédnutím k průběhu 

obhajoby
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