
Posudek vedoucího na bakalářskou práci Hany Řehákové 

Etiketa, mravy a obyčeje v korejské společnosti  

(Etiquette, Manners and customs in Korean society) 

 

Práce Hany Řeháková se zabývá etiketou, mravy a obyčeji v korejské společnosti, jež popisuje jak 

v obecných rysech, tak v rámci jednotlivých významných událostí spojených s životním cyklem lidí – 

obyčeje spojené s narozením, svatbu a svatební rituály a nakonec se zabývá koncem života a jeho 

typickými a různorodými rituály. 

První obecná část představuje nejprve nejrůznější historické faktory, které měly na korejskou 

společnost vliv, dále pokračuje charakteristikou současné společnosti, rozbojem pojmu hjo – 

oddanost a je uzavřena částí věnované korejské etiketě. Ačkoliv diplomantka uvádí, že tato práce má 

být úvodem do problematiky, jistým popisem stavu bez nároku na sociologický či antropologický 

rozbor, byl by takový vhled přinejmenším v této první části velmi vhodný a pro práci obohacující. 

Různorodá fakta jsou zde kladena vedle sebe často bez řádných návazností, což je zvláště patrné 

v poslední podkapitole týkající se korejské etikety, kde diplomantka od výkladu různých pojmů a 

termínů přechází rovnou ke konkrétním situacím a pravidlům chování za daných okolností. Bohužel 

však nejsou pojmy dříve definované užity k objasnění uvedených situací, a působí tak poněkud 

samoúčelně. Diplomantka však zpravidla nezabíhá do neústrojných podrobností, prezentuje fakta a 

závažnější události, opírá se o statistické údaje. 

V druhé části věnované konkrétním událostem souvisejícím s životním cyklem je každá 

z popisovaných událostí – narození dítěte, svatba a pohřeb - nejprve popsána ve své historické 

podobě, na niž navazuje diplomantka popisem současného stavu, přičemž využívá jak zdroje knižní, 

statistiky apod., tak nejnovější články a poznatky, kterými svá tvrzení vhodně doplňuje.  

Práce je smysluplně členěna, poznámkový aparát je dostatečný, bibliografie rovněž. V práci se 

projevují drobné chyby v transkripci (např. str. 12: Pak Čong-hŭi, na str. 14 Čon Tu-hwan apod.), 

občasné gramatické chyby a nevhodné stylizace – např.  „Od začátku modernizace v sedmdesátých 

letech můžeme v korejské společnosti rozšíření pojmu tzv. ppalli ppalli, nebo-li rychle 

rychle.“ Tento výrok není podložen zdrojem či citací, není tedy zřejmé, o co diplomantka své 

tvrzení opírá. 

Jak bylo výše zmíněno, některé části práce nejsou dostatečně provázané a logicky spjaté, např. 

v podkapitole 1.4, návaznost kapitoly 2 na předchozí text apod., rovněž metodologie a opora 

v příslušných vědních oborech je poněkud opomenutá.  

 Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

Navrhované hodnocení: DOBŘE 
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