
 

Posudek na bakalářskou práci Terezy Živné:  

Dominantní motivy drobných próz levicové autorky Kang Kjŏngä 

 

Text bakalářské práce Terezy Živné prokazuje schopnost pracovat se zdroji, 
znalost korejského jazyka a tématu na patřičné úrovni, je podložen 
adekvátní/slušnou bibliografií, má logickou strukturu, odpovídající styl, technický 
aparát, rozsah atd. Vhodné a nikoliv nadměrné jsou i ilustrativní přílohy (včetně 
pěkné ukázky cenzurního zásahu).  

První polovina práce je víceméně deskriptivní, nikoliv však nadmíru: neopakuje 
příliš dostupná data, historické a kulturní kontexty, soustřeďuje se na téma 
Mandžusko, kam autorka patří svým životem, ženské psaní, kde je jednou 
z nejvýraznějších postav předválečné literární scény, a levicová literatura. Poslední 
nálepka znemožnila vzhledem k ideologickému nastavení Korejské republiky 
vydávání autorčiných děl a i proto je téma Kang Kjŏngä a její tvorba v celosvětové 
koreanistice poměrně nové.  

Jádro práce tvoří strany 30-53, kde se Tereza Živná věnuje autorčiným kratším 
prózám Sůl a Temnota z hlediska základních naratologických kategorií. Prózy časově 
oddělují pouze tři roky, ale během nich se Kang posunula ve všech sledovaných 
aspektech výrazně kupředu. Právě proto, že autorka práce zvolila vhodné 
naratologické kategorie pro svou analýzu, je tento progres výraznější, zvláště 
v postavách hlavních hrdinek, jejich osudů, postojů a katarzního momentu. Zcela 
zásadně pak tento posun ovlivňuje rozuzlení, přestože jsou propozice a sekvence 
adekvátní, (technicky) správně rozložené ve smyslu kvality řemesla.   

V této části autorka práce prokazuje nejen schopnost třídění (nepříliš bohatého) 
materiálu a jazykové kompetence (své úvahy a argumentace podkládá ukázkami), 
ale i přiměřenou znalost literární teorie a schopnost její aplikace.  

Finální podoba bakalářské práce Terezy Živné ne zcela odpovídá zadání a je 
proto maličko za očekáváním, na druhé straně zadání bylo na tento typ práce 
poměrně obtížné a vzhledem k diplomatčinu zdravotnímu výpadku nebylo na 
složitější zkoumání mnoho času. Z tohoto pohledu považuji práci za relativně zdařilou 
i vzhledem k tomu, že práce o moderní korejské literatuře nejsou na oboru příliš 
časté, neboť vyžadují nad obvyklé požadavky i extenzivní práci s originály. 

V kontextu prací obhájených na oboru koreanistika je práce Terezy Živné 
standardní a vyhovující, má (až na počet stran, který diplomantka substituuje 
přílohami) požadované parametry, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

Navrhované hodnocení: velmi dobře – výborně 

V Praze, 31. 8. 2017 

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

  


