
 

Posudek oponenta na diplomovou práci Michala Francána 

Im Čeho Wǒnsäng mongjurok a korejský snový román 

 

Tématem snových novel se Michal Francán zabývá relativně dlouhou dobu, 

v roce 2013 vystoupil na konferenci mladých koreanistů a následně část své práce 

publikoval ve sborníku. Současný text je velmi dobře strukturovaný a k obsahu 

nelze mít žádné připomínky.  

Náplň jednotlivých kapitol, tedy jejich kvalita, kolísá podle četnosti zdrojů, 

které měl diplomant k dispozici. Je nutné připomenout, že téma není nikterak 

produktivní, není výrazně diskutováno ani ve světové koreanistice, ani v Koreji 

samotné. Dílčím způsobem se jím zabývali v 60. letech 20. století v KLDR, 

informace, které lze získat z KR, také nejsou výsledkem široké akademické 

diskuse, spíše náhodným výstupem jednotlivců. V tomto směru byly sekundární 

zdroje pro diplomanta omezené a ne vždy prvotřídní kvality (tedy i zavádějící). 

V zásadě lze souhlasit se způsobem, jakým Michal Francán svůj text 

zpracovává. Nicméně popisné pasáže jsou však v první části víceméně opsané 

z příruček a nepřinášejí jasnou zprávu o žánru, také vývody a závěry jsou často 

diskutabilní (např. teze o jazyce zápisu a jeho vlivu na zařazení do literátských 

spisů apod.; žánry byly předem definovány a mongjurok je třeba považovat spíše 

za jinou formu podání králi). Přesto je tato část dostačující pro zběžnou představu 

o žánru, i když je zřetelné, že žádný z textů diplomant nečetl, a je mu možné i 

vytknout např. to, že nehledal předobraz mongjurok v čínské literatuře, nevidí zde 

jasný filosofický/etický záměr a nesnažil se představit stav diskursu a své místo 

v něm apod.  

Zdařilejší jsou dva větší celky, které se týkají srovnání žánru mongjurok a 

pozdější zábavné prózy mongdžaju sosǒl, kde lze v zásadě souhlasit jak s náplní 

textu, tak s autorovými vývody. Nejzralejší a také nejautentičtější je následný 

rozbor díla Wǒnsäng mongjurok, který je také klíčovou kapitolou celé práce. 

V práci shledávám kromě zmiňované popisnosti, nesprávných závěrů a 

mnohdy slabých teoretických (literárněvědných) základů (chybné používání 

pojmů apod.) dílčí faktické chyby (např. díla Čchunhjangdžǒn a Sim Čchongdžǒn 

nejsou nikde uvedena jako snové prózy), vytkla bych i četné nešťastné formulace, 

chyby v transkripcích apod.  

Na druhé straně je třeba zdůraznit, že téma diplomové práce nebylo pro 

Michala Francána snadné, že se ho snažil poctivě naplnit, že práci konzultoval a 

připomínky zapracovával, pročež práci doporučuji k obhajobě. 

Navrhované hodnocení: velmi dobře 

V Praze, 28. 1. 2014 

Doc. Miriam Löwensteinová, Ph.D. 


