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 Práce Hany Řehákové se zabývá aktuálním a společensky poptávaným tématem 
etikety, mravů a obyčejů v korejské společnosti. Vzhledem k rostoucí intenzitě vzájemných 
kontaktů mezi Českou a Korejskou republikou prakticky ve všech oblastech života 
společnosti, sílí i zájem o poznání pro většinu populace dosud exotické kultury. Kromě čistě 
intelektuální záliby hraje svou roli zřejmě i uvědomění si nesporného faktu, že pro udržení 
dlouhodobě dobrých vztahů, ať už politických, ekonomických či jen čistě osobních, je 
nezbytná efektivní mezikulturní komunikace založená na oboustranném poznání.   
 Jak řešitelka správně poznamenává hned v úvodu, zasahuje zvolené téma do domény 
celé řady humanitních a společenských věd a zasluhuje si tak multidisciplinární přístup. 
Bohužel však není úplně zřejmé, jakým způsobem se chce naznačených témat zhostit. Tato 
neujasněnost je možná jedním z důvodů místy až příliš širokého záběru od přehledu 
politicko-ekonomických dějin až po změny příčin úmrtí v Koreji a v České republice. Je 
samozřejmě velmi těžké systematicky konceptualizovat složité společenské jevy a formulovat 
jakékoliv závěry o tak různorodém a dynamicky se vyvíjejícím objektu, jako je lidská 
společnost. Tím spíš je nutno vážit formulace a uvědomovat si provizornost a omezenou 
platnost soudů. V tomto ohledu práce přistupuje na populární narativ, kterým je korejská 
realita prezentována jak zahraničnímu, tak domácímu čtenářstvu a nevyhýbá rozšířeným 
klišé typu „Korejce bychom mohli označit jako jedny z nejvíce rodinně orientovaných národů 
na světě“ (str. 17), „konfuciánská úcta ke vzdělání“ (aniž by se zamýšlela nad poměrně 
zásadní odlišností funkce i obsahu vzdělání v tradičním neokonfuciánském pojetí a v dnešní 
korejské realitě). 
 Práce vychází z relativně solidního objemu odborné i populární literatury. Vzhledem 
k dalekosáhlým změnám, kterými (nejen) korejská společnost prochází v posledních 
desetiletích a letech, jsou už v řadě ohledů informace neaktuální a bylo by dobré na tuto 
nespornou skutečnost častěji poukazovat. Nemálo uváděných tradičních zvyků bude už dnes 
podobně rozšířených jako lití olova, házení střevícem, či pouštění skořápek ořechů o 
Vánocích v našich zeměpisných šířkách. O teoretickém zázemí není třeba příliš hovořit, 
protože si autorka vystačí bez jasněji definovaného rámce.  
 Zpracování práce je na solidní úrovni, až na nezanedbatelný počet chyb, ať už jde o 
nesoulad pádů, nedodržování shody podmětu s přísudkem (např. v Závěru „jsme ukázali“, ale 
„zaměřily jsme se“; „svatby tvořili“, „sny věštili“ apod.; čäbǒl, nikoliv čchebǒl). Celkově se ale 
práce dobře čte, text je plynulý a jednotlivé části na sebe relativně dobře navazují, byť ne 
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vždy jsou dostatečně relevantní. Nejedná se sice o práci, která by na danou problematiku 
přinášela nové pohledy, nicméně určitý výsek systematicky popisuje způsobem obvyklým a 
rozšířeným a pro první seznámení se jeví být užitečná. 
 S ohledem na výše uvedené skutečnosti doporučuji práci k obhajobě a navrhuji 
hodnocení velmi dobře. 
  
      
 
V Zelenči, dne 4. 2. 2015 


