Oponentský posudek

Marie Vildová: Mediální obraz homosexuality v Korejské
republice
V předkládané práci se diplomantka zabývá zobrazováním homosexuality
v korejském filmu a televizní seriálové tvorbě, které zasazuje do kontextu vztahu
korejské společnosti k homosexualitě, historie vývoje LGBT komunity a specifické
komiksové a literární tvorby.
Diplomová práce je strukturovaná do šesti kapitol, které představují výše
zmíněná témata. Práce je zdárně zpracovanou kompilací z výborně zvolených zdrojů.
Jednotlivé části jsou velice informativní. V části věnované tvorbě samotné autorka
prezentuje vlastní pohledy a hodnocení, např. komparaci mainstreamové filmové
tvorby s tvorbou nezávislou. Zde je třeba vyzdvihnout autorčinu aktivitu a invenci při
vytváření korpusu reprezentativních filmů a hodnocení samotném. Zvolená struktura
práce je vhodně zvolená vzhledem k autorčinu záměru. V závěru práce autorka staví
na přecházejících kapitolách a čtenáři se tak ozřejmí, proč se věnuje daným tématům.
Po formální stránce je práce zpracována výborně. Autorka správně pracuje se
systémem bibliografických odkazů, transkripcemi, poznámkovým aparátem atd.
Taktéž po jazykové stránce se práce nevymyká standardu závěrečných prací. Se
sekundární literaturou pracuje korektně a i primární prameny, zejm. filmy, používá
adekvátním způsobem.
Práce je přínosná v kontextu koreanistiky i širšího kontextu Dálného východu.
Dotýká se též problematiky fandomu a obecně percepce homosexuality ve společnosti.
Jako taková by mohla být inspirativní pro studenty příbuzných oborů.
Přes výše uvedené klady nacházím v práci několik nedostatků, které jsou spíše
na rámcové a strukturální úrovni. Název práce i zadání opakovaně hovoří o
zobrazování homosexuality v médiích. Dále autorka v Úvodu uvádí, že se bude
zabývat zobrazováním homosexuality v médiích, „především ve filmech a seriálech“.
Domnívám se, že takto formulovaný rozsah práce je do určité míry zavádějící, neboť
ve skutečnosti se autorka věnuje zobrazování homosexuality téměř výhradně ve
filmech a seriálech, které mají navíc homosexualitu jako hlavní či zásadní téma.

Diplomantka se téměř vůbec nevěnuje zobrazování homosexuality ve sdělovacích
prostředcích, tedy médiích par excellence. Ve struktuře práce tak vzniká šev, kdy na
jedné straně stojí popis diskriminace v učebnicích, knihovnách atd. a masmédiím se
věnuje pouze na dvou stranách, které primárně mapují osudy několika homosexuálů
v rámci jejich pracovně právních vztahů a na druhé straně přehled filmů, které jsou
více či méně explicitní v popisování homosexuálních a homoerotických vztahů.
Noviny tak autorka sice cituje, ale zasazuje je do jiného kontextu, např. popis vývoje
LGBT komunity. Bylo by bývalo vhodné tento fakt reflektovat v názvu či podtitulu1 a
zejména v Úvodu. Vědět, proč se autor nějakému aspektu nevěnuje je často zásadní
pro pochopení kontextu dané práce.
Přestože se ve finále práce jednotlivé kapitoly propojují, domnívám se, že
v práci není úplně vyjasněný vztah (či spíše autorčina hypotéza) mezi vývojem LGBT
komunity a její akceptaci a zobrazováním homosexuality ve filmech, zejm.
mainstreamových, který nelze úplně vysvětlit či pochopit skrze autorkou představené
jevy.
Obecně bych v práci uvítal větší míru autorčiných komentářů a názorů.
Autorka vytváří určitý jednotný narativ, který sestavuje ze sekundární literatury.
Vzhledem k tomu, že se tématem dlouhodobě zabývá, bylo by vhodné, kdyby se
k existujícímu diskurzu postavila kritičtěji a představila např. konflikty či rozdílné
interpretace, na které narazila.
Drtivá většina argumentů, které autorka v případě Koreje popisuje, se příliš
neliší od argumentů, které zaznívají i v naší společnosti a nejsou nikterak překvapivá
– liší se v rétorice, kdy jsou zasazeny do konfuciánské terminologie, zatímco u nás se
setkáváme se sekulárnějšími termíny, např. rodina, výchova atd. Řada citovaných
kvalitativních výzkumů nám dává nahlédnout do mechanismů, kterými je
homosexualita diskriminována, nezískáváme ale přehled o tom, jak velké části
společnosti se to týká. Osobně mám zkušenost s řadou korejských křesťanů, kteří
otevřeně podporují LGBT komunitu, účastní se soulské Pride parade a na sociálních
sítích aktivně bojují za práva sexuálních menšin. Bylo by proto prospěšné, aby práce
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Anglický název práce je paradoxně bližší celkovému vyznění než název český.

obsahovala i rámcová statistická data, aby bylo možné převést zobecnění, která v práci
vidíme, do konkrétních čísel.
Celkově diplomovou práci považuji za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.
Navrhuji celkové hodnocení výborně.

V Praze, dne 16. 6. 2017.
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