
Posudek vedoucího na magisterskou práci Kateřiny Marešové 

Techniky a symbolismus dekorování ženských dvorských oděvů se 

zaměřením na ženské oděvy období Čoson 

Tato magisterská práce navazuje na autorčinu bakalářskou práci, ve které se zabývala obecnější 

charakteristikou a jednotlivými částmi ženských oděvů zejména 19. století. V této práci prohlubuje 

svůj výzkum a zaměřuje se na zdobné prvky ženských oděvů a jejich symboličnost, přičemž největší 

pozornost je věnována výšivce. Analýza jak historických pramenů (dokumenty Ŭigwe 儀軌 aj.) a 

dochovaných oděvů, jejichž fotografie diplomantka získala při svém terénním výzkumu v Korejské 

republice v muzeích specializovaných na oděvy či výšivku, jsou hlavními pilíři a přínosy této práce. 

V úvodních kapitolách práce diplomantka nejprve představuje cíl své práce - ženy na dvoře dynastie 

Čoson, jejich role a postavení, s nímž úzce souvisí i odívání a příslušné symbolické prvky, které se 

zejména k vyšším postům váží. Ve třetí kapitole jsou analyzovány cenné historické dokumenty, 

zachycující nejen slovně, ale také vyobrazením řadu významných událostí u korejského královského 

dvora, a umožňují tak diplomantce velmi konkrétní analýzu oděvů vyobrazených postav, v některých 

případech dokonce vzorů či zdobných prvků, které jsou hlavním předmětem zájmu diplomantky. 

Dále je oděv ve svých jednotlivých částech důkladně popsán, diplomantka se zaměřuje zejména na 

popis typických dvorských oděvů, u nichž se z pozdější doby zachovaly v některých případech i 

fotografické záznamy, kterými svou práci vhodně ilustruje. 

V nejrozsáhlejších kapitolách 4 a 5 diplomantka popisuje vlastní jádro práce - jednotlivé techniky 

zdobení od barvení a symbolismu jednotlivých barev, přičemž neopomíjí historické zasazení barvířství 

a jeho dvorskou formalizovanou podobu, po vyšívání, kterému je věnována největší pozornost, a 

vykládání zlatými plátky - techniky, která je v malém měřítku udržována při životě až do současnosti. 

Kapitola 5 se plně věnuje motivům na oděvech a jejich symbolismu. Diplomantka systematicky 

charakterizuje zprvu pozice motivů, jejich vzájemné vztahy a význam při použití v určité části oděvu. 

Dále analyzuje přibližně 100 konkrétních motivů, které třídí do jednotlivých skupin, ilustruje jejich 

různá zobrazení na oděvech (např. oblaka v 11 různých variantách) a uvádí jejich význam, přičemž 

upozorňuje na to, že některé motivy mají často význam doplňkový (např. vyplňují volnou plochu 

oděvu), ale přesto jsou často užívány v kombinaci s výraznějšími symbolickými prvky, které tím ve 

významu posilují. 

Kapitola 6 je analytická, diplomantka aplikuje poznatky z předchozí části práci na konkrétních 

dochovaných dvorských ženských oděvech z období Čoson, jejichž dokumentaci pořídila při svém 

terénním výzkumu v Korejské republice. Analyzuje 3 ceremoniální oděvy, každý jiného druhu a 

jiného výrazného zdobení. Přesně popisuje jednotlivé prvky od barvy po výšivky a motivy tvořené 

vykládáním zlatými plátky, jejich rozmístění na oděvu, symbolický význam jednotlivých prvků. Na 

základě analýzy oděvu usuzuje diplomantka na postavení nositelky a příležitost, při které mohl být 

oděv nošen. 

Práce je doplněna řadou obrazových ilustrací a fotografií, které vhodně doplňují text. Poznámkový 

aparát je používán dostatečně, primární i sekundární zdroje práce jsou rovněž dostatečné a vhodně 

zpracované. Dokumenty Ŭigwe 儀軌, které diplomantka ve své práci používá, jsou bohužel využity 

jen částečně vzhledem ke svému obrovskému rozsahu, jak diplomantka sama uvádí v závěru své práce, 

a zasloužily by se více pozornosti. Přesto považuji jejich využití pro účely této práce za dostatečné. 

Práce splňuje všechny požadavky kladené na magisterskou práci, proto ji  

DOPORUČUJI k obhajobě. 



Navrhované hodnocení: VÝBORNĚ. 

V Praze 30. 6. 2017        Mgr. Blanka Ferklová Ph.D. 


