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Struktura práce odpovídá cílům práce představeným v úvodu: „představit specifický jev 

tchämong, jakožto součást praktik a představ spojených s těhotenstvím a porodem“. 

Studentka se zaměřuje na několik nelehkých úkolů: uchopit prenatální sen jako transkulturní 

jev se svými biologickými a psychologickými příčinami, popsat korejskost tchämongu ve vztahu 

k obecné kategorii prenatálního snu a pochopit funkci tchämongu v korejské společnosti 

v dějinách, tj. jak nám jej prezentují historiografické spisy, a v současnosti. Studentka se tak 

téma snaží uchopit ve své celistvosti, což je úkol nelehký, evidentně přesahující intence 

standardní bakalářské práce. To se v tomto konkrétním případě projevilo rozsahem práce 

několikanásobně převyšujícím standardní rozsah práce bakalářské i diplomové. Nicméně se 

studentce podařilo vytvořit koherentní celek, jehož jednotlivé části jsou organicky propojeny 

a směřují k řešení stanovených cílů práce.  

Po formální stránce je práce psána velmi pečlivě. Studentka používá průběžný systém 

bibliografických odkazů. Cituje s rozmyslem a na patřičných místech; citace nenadužívá. Práce 

je relativně koherentní, pokud jde o systém uvádění čínských znaků ve vztahu ke korejským a 

čínským termínům. Studentce se až na několik výjimek podařilo udržet jednotné pořadí i font. 

Totéž platí i pro používání kurzívy pro cizí slova a texty. 

Práce se primárně opírá o sekundární prameny. Z rozsáhlé bibliografie, se kterou studentka 

v práci skutečně pracuje, je zřejmá důkladně provedená rešerše k danému tématu, která psaní 

práce předcházela. Ačkoli se práce z evidentních důvodů neopírá o terénní výzkum a příklady 

současných tchämongů čerpá ze sekundární literatury, příklady z historie se opírají o důkladné 

studium primárních pramenů (Samguk jusa, Samguk sagi, Korjŏsa, Čoson wangdžo sillok atd.) 

S prameny pracuje průhledným způsobem a nepozměňuje jejich význam.  

Z práce je patrná snaha o originalitu; studentka se snaží práci posunout za hranici kompilátu 

sekundárních zdrojů. Zde je třeba pozitivně ohodnotit jednak snahu tchämong vztáhnout 

k biologickým a psychologickým teoriím o prenatálním snu, jednak snahu tchämong vysvětlit 



jako součást širšího celku korejské mytologie a symboliky a dále uchopení tchämongu jako 

součásti praktik spojených s těhotenstvím. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou výborně. 
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