Posudek na bakalářskou práci Kateřiny Kocinové
Vývoj komunikačního systému v Koreji do vzniku první moderní pošty
Práce Kateřiny Kocinové vychází ze studentčina bytostného zájmu o korejskou historii
doby Čosŏn a je výsledkem vzorového přístupu k jejímu zpracování, kdy samotnému psaní
předcházel několikaměsíční sběr materiálů v Koreji, jejich třídění, specifikace a náplň
jednotlivých položek obsahu. Téma bylo po dohodě s vedoucí práce stanoveno široce
s určitými předpoklady a některé z nich, zejména konkrétní demonstrační pasáž, se vzhledem
k nedostatku vhodného materiálu a jeho přesahům nemohly naplnit.
Téma komunikace nemůže být samozřejmě vyčerpávající. Studentka zvolila velmi vhodně
pro svou práci pouze vývoj některých aspektů komunikace (vojenská, civilní, osobní) a
snažila se je postihnout v jejich vývoji i v dostatečném kontextu. V této fázi (jedná se o
bakalářskou práci) je text spíše syntézou než analýzou, nicméně je více než slušným základem
pro každou další práci jak její vlastní, tak i kolegů už vzhledem k tomu, že je postavena
z velké části na korejských pramenech a materiálech.
Studentka pracovala samostatně a práci řádně konzultovala, připomínky zapracovávala a
v průběhu práce projevila nebývale vysokou úroveň samostatnosti i kreativity. Vzhledem
k tomu, že neexistují jiné než dílčí publikace a ani ty nejsou příliš spolehlivé, musela už v této
práci řešit velmi často věrohodnost a zkreslenost informací, s čímž se uspokojivě vypořádala.
Vysoce hodnotím schopnost pracovat s korejskými materiály, úporné vyhledávání dalších
zdrojů a snahu porozumět problematice i za rámce zadání.
Práce je relativně vyvážená jak co do kvality zpracování, tak i zdrojů, diplomantka
prokázala schopnost vystihnout a syntetizovat klíčové úseky, ale také je srozumitelně popsat.
Práce je až na maličkosti velmi slušně technicky zpracovaná, má dostatečný poznámkový
aparát i adekvátní styl.
Práce Kateřiny Kocinové splňuje ve všech hodnotitelných aspektech požadavky kladené na
bakalářské práce a v kontextu prací obhájených na oboru koreanistika jde o práci obsahově i
rozsahově výrazně nadstandardní.
Vzhledem k výše uvedenému ji doporučuji k obhajobě.
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