
POSUDEK NA MAGISTERSKOU PRÁCI MARKÉTY VOJTÍŠKOVÉ 

Kategorizace „vzbouřenců“ z období Korjŏ na příkladech životopisů 

kroniky Korjŏsa 

 

Práce Markéty Vojtíškové vyžadovala delší přípravnou fázi, neboť autorka zvolila obtížné 

téma (středověkou historiografii, středověkou literaturu s návazností na předchozí historii, 

literaturu a regionální modely). Autorka prošla velké množství zdrojů, práci konzultovala 

s předními světovými odborníky, absolvovala stáž v Koreji a strukturu textu podrobně 

promyslela.  Tato vede od obecných charakteristik kroniky Korjŏsa směrem k vybrané skupině 

biografií vzbouřenců, které se pokouší analyzovat co se týče společných postupů (struktury, 

motivů i lexikálních úzů). V této části už se jedná spíše o naratologický postup a v tomto směru 

hodlá diplomantka logicky pokračovat v doktorském studiu. 

Úskalím kroniky je její obecně přijímaný a tudíž zjednodušený výklad jako kroniky státu 

Korjŏ, což by implikovalo i materiály, rétoriku a interpretaci příslušející danému státu a 

historiografii. Problematický a dnes těžko určitelný je ovšem podíl korjŏských a následných 

čosŏnských („vítězných“) historiků a pozdější revize i retroprojekce Korja. To autorka práce 

dobře chápe i uvádí, je si vědoma – zvláště ve zvolené části biografií – možných zkreslení a 

desinterpretací, které jsou účelové vzhledem k poslání historie i vzhledem k několikerému 

přepracování samotného díla. První část proto považuji za evidentně zvládnutou. 

V druhé a třetí části práce se autorka pokusila nejprve o vykreslení jakési latentní líhně 

rebelů podle historických období a posléze se snaží o postižení biografií z hlediska strukturních 

stereotypů. V obojím dochází k poměrně detailním dílčím závěrům, které už prezentovala na 

dvou konferencích, dosud však šlo spíše o syntézu, nikoliv o analýzu. Ta by se nabízela zejména 

co se týče jednotlivých typů vzbouřenců z doby první části dynastie, a zejména populárních 

rebelů z doby krále Kongmina. Slušně rozpracované jsou i ukázky textů, což je dobrý základ 

pro každou další budoucí prezentaci. Zde by bylo ale zapotřebí pro komparaci načíst minimálně 

biografie dalších oddílů, aby bylo možné některé jevy typizovat. 

Podle mého názoru je stávající podoba magisterské práce na velmi slušné úrovni i co se týče 

pokračování výzkumu, který je mimo Koreu ojedinělý a ani v Koreji samotné se kronice 

Korjŏsa nevěnuje adekvátní pozornost – tu si usurpovaly kroniky dějinných celků před a po 

Korju.  

Na práci neshledávám vážnější chyby, ani co se týče strukturní nevyváženosti, ani ve 

zpracování, ani po faktické stránce. Práce byla konzultována a autorka ve své většině na 

připomínky reagovala.  

V kontextu prací obhájených na oboru koreanistika v relevantní době se jedná o práci ne 

příliš častou, neboť pracuje s primárními texty a věnuje se době, která není podložena 

sekundární literaturou, natož aby řešila téma této práce. Vzhledem k výše uvedenému ji 

považuji za nadstandardní a je mi potěšením ji doporučit k obhajobě. 
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