
Posudek oponenta na bakalářskou práci Kateřiny Mudruňkové 

Prenatální sny tchämong v Koreji 

 

Rozsáhlá práce Kateřiny Mudruňkové se pokouší uchopit, také pochopit a 

vysvětlit fenomén tchämongu, tradičního korejského předpovědního snu, který 

v západním světě zpopularizoval F. J. Seligson a který je produktivní i v současné 

Korejské republice spolu s dalšími sekundárně religiózními projevy (čtení z tváře 

kwansang, určování osudu podle sadžu pchalča, výklady snů hämong ad.). 

Předpovědi v tomto případě se týkají narození potomka, v zásadě jde spíše o sen, 

který signalizuje samotné početí, méně avizuje pohlaví dítěte. Tchämong se 

objevuje v různých žánrech korejské literatury od historické po zábavnou a jeho 

fungování i ukotvenost dosvědčuje mnoho dalších textů. Z hlediska zkoumání jde 

však o relativně mladý fenomén; nedá se mluvit o systematické a kontinuální 

analýze jevu a nelze se spolehnout na široké zázemí odborné literatury. 

Diplomantka se pokusila pojmout tchämong co možná nejkomplexněji, 

v jednotlivých kapitolách své práce popisuje jeho možnou biologickou podstatu, 

nejrůznější hypotézy kolem jeho vzniku na Dálném východě, sumarizuje pokusy o 

definici tchämongu, funkce, tradice i současný stav. Velkou část práce tvoří 

zasazení tohoto specifického snu do celého systému těhotenství a praktik s ním 

spojených, samostatně pojednává o kulturních symbolech, které se ve snech 

objevují a snaží se ozřejmit jejich význam. Kombinuje tak ne zcela kompatibilní 

přístupy, ale v tomto typu práce není nejednotná metodologie nezbytně chybou.  

Některé části, jako například výklad kulturních symbolů ve snech o početí, 

považuji ovšem za natolik periferní, že se přes původní záměr jeví jako 

nadbytečné. 

Jak již bylo řečeno, práce je velmi rozsáhlá a snaha je tak do jisté míry 

roztříštěná, v textu najdeme současné biologické a psychologické teorie, stejně tak 

i výklad snů podle starých oneiromantických knih v kombinaci s novým pojmem 

„velkého snu“, ukázky z klasických literárních děl a nejrůznější etnologicky 

pojaté aspekty doprovázející těhotenství. Snaha o komplexnost je tak místy 

kontraproduktivní, nicméně každá z kapitol bakalářské práce je slušným sumářem 



informací a literatury pro budoucí článek nebo studii. Autorka práce pročetla 

značné množství odborné literatury, mnoho z titulů v korejštině, což svědčí o 

jejím zaujetí pro téma a celkové nasazení. Práce je technicky v pořádku, psaná 

velmi slušným stylem, což dnes není zcela automatické. Práce byla také průběžně 

konzultována a doporučení byla zapracována, snaha o preciznost diplomantky 

byla evidentní, její přístup sebekritický a vzácně pracovitý. 

Z uvedeného je zřejmé, že práci Kateřiny Mundruňkové považuji i přes některé 

její nedostatky za v kontextu obhajovaných bakalářských prací zdařilou a že ji 

doporučuji k obhajobě. 

 

Navrhované hodnocení: výborně 

Navrhované okruhy témat pro obhajobu: dělení snů; výchova budoucích 

matek; propojenost korejských náboženských představ na příkladu tchämongu 

 

V Praze, 31. 5. 2014 

Doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D. 

 

 

 

 


