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Práce Terezy Boukalové rozpracovává téma ženské emancipace v Koreji, zejména období jejího 

vzniku a faktorů, jež se na tomto procesu podílely. Téma je aktuální i přes vzdálenější časové období – 

do roku 1945, protože se zaměřuje na základní ideály a ideje, jež formovaly v úplných počátcích 

ženskou emancipaci a ženská hnutí, jež se staly východisky pro ideály „nové ženy“ a první ženské 

organizace.  

Tereza Boukalová ve své práci analyzuje pečlivě výchozí situaci, kořeny a základní vlivy, jež mělo 

korejské ženské hnutí ve svých počátcích a to důkladným nastíněním historických okolností, 

společenské situace a konkrétních postav tohoto procesu. 

V první části práce popisuje situaci korejských žen na základě analýzy publicistických textů soudobého 

literáta. Následuje část týkající se zahraničních misionářek a jejich vlivu na ženskou osvětu, zakládání 

prvních škol pro dívky, jejich recepci ve společnosti, postupné získávání respektu apod. 

V práci dále analyzuje právní změny, ke kterým došlo v období japonské nadvlády, stejně jako 

vytvoření a propagace ideálu „Moudrá matka, dobrá manželka“ a jeho rozšíření. O dalších aspektech 

ženských hnutí, vytvoření ideálu nové ženy, prvních ženských rebelkách informuje v další části práce. 

Konkrétní ženská hnutí, jejich vznik, vývoj a funkce podrobně uvádí v poslední části práce, kde opět 

cituje a využívá řadu dobových zdrojů.  

Na práci oceňuji časté a plodné využití původních korejských zdrojů, pečlivé zpracování a schopnost 

komplexního uchopení problematiky. Struktura práce působí mírně nevyváženě, některé kapitoly 

jsou podrobně členěny a zpracovány, s čímž kontrastuje kapitola 5 „Změny v právní postavení žen 

během koloniálního období“, jež má rozsah necelé dvě strany. Jazyková úroveň práce je velmi dobrá, 

poznámkový aparát je dostatečný, zdroje považuji za nadstandartní kvalitativně i kvantitativně, 

přílohy vhodně ilustrují hlavní text.  

Práce splňuje všechny náležitosti bakalářské práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. Navrhované 

hodnocení: VÝBORNĚ.  
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