
Posudek oponenta na bakalářskou práci Zdeňky Šlamborové 

Kultura neslyšících v Korejské republice 

 

Práce Zdeňky Šlamborové se věnuje situaci neslyšících v Korejské republice a korejskému 

znakovému jazyku. Jedná se o téma nové, které se v rámci české koreanistiky objevuje poprvé. 

Celkově lze říci, že kultura neslyšících není příliš známá ani většinové populaci České republiky. 

Autorka tedy vhodně podotýká, že mnohé informace, které ve své práci přináší, se týkají obou 

zemí. Během posledních let si v ČR poměrně velkou mediální pozornost získaly některé události 

zaměřené na nevidomé (např. Kavárna po tmě či Neviditelná výstava). Nicméně doposud v 

takové míře nebyla blíže představena tzv. kultura neslyšících, kterou diplomantka ve své 

bakalářské práci velmi strukturovaně a přehledně představuje. Čtenář získá představu o životní 

situaci neslyšících jak v Koreji samotné, tak v České republice. Přihlédneme-li navíc k tomu, že 

práce je velmi čtivá, přehledná, od úvodu do závěru každá věta vyloženě vybízí k dalšímu čtení, 

nelze práci hodnotit jinak než jako velice přínosnou. 

Z textu je znatelný velký zájem a nasazení ze strany autorky a její výborná orientace v dané 

problematice. Vědomě pracuje se získanými informacemi a vhodně je doplňuje vlastními 

komentáři. Tento její aktivní a kritický přístup hodnotím velmi pozitivně.  

Autorka pracovala převážně s korejskými zdroji (zejména odbornými články), což je u práce 

tohoto typu zcela jistě žádoucí. Překvapující je, že korejské zdroje využila a citovala též v 

pasážích, kde by si velmi snadno vystačila se zdroji českými (např. při uvádění definic). Lze tedy 

soudit, že se vskutku pečlivě věnovala rešerši a snažila se podat opravdu věrný pohled na situaci 

neslyšících v Koreji. Osobně sice nedoporučuji čerpání ze stránek typu wikipedie, nicméně 

diplomantka tyto zdroje, které často považujeme za méně spolehlivé, využila pouze k popisu 

technických pasáží, kde dle mého neobsahují sporné informace.  

Autorka se při příležitosti svého studijního pobytu aktivně zúčastila na životě komunity 

neslyšících v Korejské republice, navštěvovala kurzy korejského znakového jazyka a přímo 

zpovídala korejské neslyšící. Díky nabyté znalosti korejského znakového jazyka jí bylo 

umožněno zeptat se členů komunity neslyšících na jejich názory, které představuje na několika 

místech ve své práci. Také samotný korejský znakový jazyk je velmi zajímavé téma, neboť patří 

vedle standardní korejštiny jako jediný další mezi oficiální jazyky Korejské republiky. Cesta k 

získání tohoto statusu nebyla snadná, jak se ostatně můžeme též dočíst v této práci. Korejský 

znakový jazyk je zde představen z hlediska vývoje i praktického užití. Jsou zde doplňující 

obrazové materiály, které čtenář určitě ocení, protože ve velké míře přispívají k pochopení 

vysvětlovaného obsahu. Vyvstává tu snad jen otázka, zda by se celé téma korejského znakového 

jazyka kvůli své šíři nehodilo jako téma pro vlastní bakalářskou práci.    

Po stránce formální a jazykové bych vytkla jediné. Pokud se autorka rozhodla pro použití 

čínských znaků u termínů, měla by v tom být konzistentní a užít je u všech termínů. U dvou 

termínů je prohozen překlad, což je ovšem jen drobnost. Každopádně uvedení korejské 

terminologie považuji za vhodné a přínosné. Autorka hned z počátku uvádí, že jazykovou 



korekturu textu provedl její otec. Práce je přehledná, informativní a má veškeré potřebné 

náležitosti. Z výše uvedených důvodů tuto práci doporučuji k obhajobě. 
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