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Diplomant se ve své práci zabývá jedním z nejzajímavějších děl ze štětce korejských literátů 

středního období Čosǒn, Im Čeho spiskem Wǒnsäng mongjurok v návaznosti na širší otázky žánru 

tzv. „putování ve snu“ a snové romány. Díla, která dnes souhrnně nazýváme mongjuroky, jsou  

poněkud neprávem opomíjenou větví textové produkce korejských literátů a jejich dosavadní 

interpretace byly často zatíženy jednostranným pohledem, který se v nich snažil vidět pouze díla 

sociálně-kritická, anebo čistě literární hříčky. Autor práce se pokouší na celý žánr podívat střízlivým 

pohledem a na základě analýzy zachovaného korpusu děl se pokouší vyvodit obecnou 

charakteristiku, která by byla platná jak pro žánr obecně, tak i pro jeho zásadní dílo, jemuž je 

věnována pozornost, Wǒnsäng mongjurok. 

Práce je přehledně členěna na čtyři hlavní kapitoly, které pojednávají o zachovaném korpusu děl, 

jejich typologii, vztahu mongjuroků ke snovým románům a o Im Čem samotném a jeho díle. 

Osobně považuji za nejzdařilejší část komplexní přehled zachovaných děl žánru mongjurok. Autor 

zde přináší podrobné zpracování zachovaných exemplářů jak po stránce obsahové, tak i 

bibliografické etc. v přehledné a velmi ilustrativní formě. Samotná typologie, kterou se diplomant 

pokusil vytvořit se jeví jako relevantní a přehledně zpracovává  řadu aspektů nutných k pochopení 

postavení žánru mongjuroků (kupř. jazyková stránka děl, sociální deprivace autorů etc.). Jako 

fakticky správné se jeví i vymezení žánru vůči tzv. snovému románu, nicméně v tomto ohledu by 

danou problematiku bylo možné rozvést podrobněji, zejména s ohledem na čínské paralely. 

Kapitola věnovaná Im Čemu a jeho spisu Wǒnsäng mongjurok všechny předcházející poznatky 

aplikuje na analýzu tohoto pozoruhodného díla. Wǒnsäng mongjurok je text velice náročný na 

překlad (o čemž svědčí neexistence kvalitního moderního překladu originálu), zatížený takřka 

atypickým množství historických a literárních aluzí. Ukázkové překlady diplomanta se jeví jako 

uspokojivé a plně dostačující k pochopení jak obsahu, tak i formy originálu. Přesné postihnutí 

základní otázky, tj. jak může být alegorie či fantastické vyprávění nositelem osobního názoru 

konkrétního literáta pak práci velmi výstižně zakončuje. 

 

Téma práce je zpracováno přehledně a s dobrou znalostí pramenů a metodologie. Po formální 

stránce lze vytknout pouze uvádění elektronických verzí děl, která existují ve standardním vydání a 



opomenutí uvést i některé zdroje sekundární literatury, které (byť nejsou v práci citovány) mohou 

čtenáři poskytnout přehled o stavu bádání v KR. 

Celkově práce plně vyhovuje nárokům kladeným na diplomovou práci, a lze ji považovat za 

výbornou. Vzhledem k uvedeným skutečnostem tedy navrhuji hodnocení výborně. 
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