
 

 

 

Posudek na bakalářskou práci Elizabeth Smetanové 

„Léčivé a zhoubné aspekty jídla v tradiční Koreji“ 

 

Práce řeší v současné době v koreanistické obci produktivní a až nadbytečně 

tematizovanou módní problematiku jídla, ovšem podle mého názoru z relevantního 

úhlu, konkrétně vnímání složek potravy v návaznosti na myšlenkové systémy a 

v kontextu základních ideologických konceptů dálnovýchodní medicíny. Tento cíl by 

nebylo možné naplnit bez úvodních pasáží vztažených k filosofii, lékařství – 

oficiálnímu i lidovému – pročež se text dotýká hned několika vědních oborů. 

Diplomantka se tak musela zorientovat v poměrně rozsáhlé literatuře, kriticky ji 

protřídit, vyznat se v ní (některé mýty o stravování jsou umělé a dodatečné) a pokusit 

se představit formou jednotlivých případových studií nejfrekventovanější koncepty a 

složky potravy Korejců, které jsou v zásadě platné i dnes. Tato platnost je postavena a 

demonstrována na nejrůznějších pramenech, starých encyklopediích a dalších 

příručkách, ověřena písemnými památkami vysoké literatury i folklorem (tj. i 

produktivností jazykovou – zde příslovími) a aktualizována.  

Vzhledem k takto komplexnímu rozvržení práce se téma jeví jako nesmírně široké 

a není možné je pojmout vyčerpávajícím způsobem. Protože se jedná o bakalářskou 

práci, autorka upřednostnila syntetický redukovaný přístup se zřetelně oddělenými 

částmi – teoretickou a praktickou, k čemuž v závěrečných podkapitolách dodává 

doplňkové demonstrační materiály, svého druhu přílohy. V zásadě se tedy jedná o 

kompilaci ne vždy hodnotově vyvážené literatury (a ne pokaždé stejně zdařilou), 

nicméně výsledek prokazuje, že se diplomantka dokázala připravit na jakýkoliv další 

výzkum dané problematiky a je kompetentní v širokém spektru otázek, které mohla 

v bakalářské práci pouze načrtnout.  

V textu předkládané práce převažují pozitiva. Práce je přehledná, logicky členěná, 

jednotlivé kapitoly a menší úseky shrnují podstatné teze v úvodních slovech a poté se 

soustřeďují na demonstraci. Ta sice nemá jednotný formát, provedení závisí na 

množství a kvalitě literatury k dané problematice, kterou diplomantka dohledala. 

Čerpala tak z obrovského množství materiálu, neboť reprezentativní, kvalitní a 

„věrohodná“ monografie na toto téma chybí. Technicky odpovídá text požadovaným 

parametrům, rozsah (83 stran) je nadstandardní, citace, odkazy ad. jsou v zásadě 

v pořádku až na drobnosti, způsobené nepozorností, resp. závěrečným formátováním.  

Nedostatky považuji vzhledem k vynaložené energii a celkovému přínosu práce za 

marginální. Práce je první tohoto druhu v České republice a některé části nebyly dosud 

zpracované ani ve světové koreanistice. Autorka práce (i každý zájemce) má proto 

velmi solidní podklad pro dílčí studie, resp. magisterskou práci.  

Z uvedeného je zřejmé, že práce splňuje parametry kladené na tento typ prací a že 

ji doporučuji k obhajobě. 



Navrhované hodnocení (s ohledem na kontext prací na oboru koreanistika): 

výborně – velmi dobře 

Doporučená témata k rozpravě: rostlinná strava a její postupná proměna ve 

smíšenou, původnost fermentace a její rozšíření mimo Koreu, míra stylizace dvorské 

kuchyně v seriálech. 

 

V Praze, 20. 8. 2016 

Doc. Miriam Löwensteinová, Ph.D., vedoucí práce 

 


