
Posudek oponenta na bakalářskou práci Veroniky Svatošové 

Sexuální menšiny a jejich komunity v Korejské republice 

 

Práce Veroniky Svatošové se věnuje poměrně populárnímu tématu sexuálních menšin, 

především pak homosexuální komunitě v jihokorejské společnosti, která je doposud označována 

za konzervativní a trvající na tradičních hodnotách. Problematika sexuálních menšin je v Koreji 

tudíž nadále tématem spíše kontroverzním, čemuž odpovídá i nedostatek monografií k tomuto 

tématu. V rámci české koreanistiky se jedná teprve o druhou práci, která se tematice sexuálních 

menšin věnuje. Přičemž první, práce Marie Vildové, byla zaměřena zejména na téma 

homosexuality v korejské filmové tvorbě. 

Autorka téma sexuálních menšin pojímá velmi široce, což znamená menší rozsah a hloubku v 

jednotlivých podkapitolách. Nicméně se toto její pojetí plně slučuje s vytyčeným cílem. Tím je 

“snaha o představení menšinové sexuální orientace jako společensko-kulturního jevu v Korejské 

republice”. Jednoduše řečeno, práce splňuje to, co v úvodu slibuje. Diplomantce se pořadilo 

práci přehledně rozdělit, struktura je dobře promyšlená a smysluplná. Velká většina otázek, které 

před a při čtení práce vyvstávají, je postupně zodpovězena. Čtenář má možnost dozvědět se 

základní informace i mnohá nečekaná a překvapivá fakta o sexuálních menšinách v Koreji. 

Velmi si cením např. kapitoly o nástupu a vlivu internetu na rozvoj homosexuální komunity a 

hnutí. Tuto kapitolu považuji za zcela nezbytnou a klíčovou pro práci tohoto zaměření. Zajímalo 

by mě jak probíhala registrace do BBS skupin v jejich rané fázi. V dnešní době je obvyklé, že 

korejské weby vyžadují registraci pomocí občanského čísla, tím by ovšem uživatelé přišli o svou 

anonymitu.  

Svou znalost a orientaci v dané problematice autorka potvrzuje ve výborně zpracovaném 

přehledu organizací a hnutí. Mnohé zde obsažené informace jsou pro českého čtenáře inovativní, 

např. o existenci klubů homosexuálních menšin při univerzitách se často mluví, nicméně tyto 

informace nebyly doposud uvedené v takto ucelené formě. Za velice povedený bych označila 

také závěr práce, ve kterém autorka přehledně shrnuje vše podstatné a dokládá, že svůj 

badatelský záměr splnila. 

Za jediný nedostatek této práce bych označila neopatrné zacházení se zdroji a chybějící citace. 

Ve velké míře je čerpáno pouze ze sekundární literatury a chybí citace ze zdrojů primárních. Na 

několika místech je opakovaně citováno z webu Wikipedia, nemyslím si však, že informace z 

této otevřené encyklopedie bychom měli považovat za spolehlivé. V bibliografii na konci práce 

je sice uvedené rozdělení na primární a sekundární literaturu, ale některé z uvedených primárních 

zdrojů se jeví spíše jako sekundární. Mezi vyjmenovanými zdroji je též několik odkazů na 

korejské webové stránky, zde ovšem chybí jak transkripce, tak i české překlady názvů. Dále jako 

určitý nedostatek vnímám nevyužití původních korejských zdrojů (vyjma několika korejských 

webů). Výše zmiňuji problém monografií k tématu, které v korejštině opravdu dostupné nejsou, 

existuje ale mnoho odborných článků, které se věnují rozlišným tématům z oblasti sexuálních 

menšin a jsou pro studenty snadno dostupné z korejské databáze. Mnohé z nich by jistě stály za 

zvážení.   



V poslední kapitole věnované sexuálním menšinám v současné Koreji jsou zpracovaná témata 

homosexuality v korejské armádě a v korejském zábavním průmyslu. Napadá mě, že by na tomto 

místě bylo vhodné zmínit též situaci korejských sportovců, zvláště hráčů týmových sportů. 

Pravděpodobně bychom však opět narazili na problém nedostatku relevantní literatury. Z 

pojednání o fenoménu ččimčilbangů jaksi vyplývá, že tyto korejské sauny jsou určeny jen pro 

homosexuály. Pasáž mi přijde lehce zavádějící, poněvadž chybí vysvětlení, že tyto instituce jsou 

dnes běžně využívány i heterosexuální většinou obyvatel Korejské republiky v zastoupení všech 

věkových skupin.   

Co se týká formální a jazykové stránky, je práce velmi čtivá, až na pár chybek a překlepů zde 

proto nevidím žádný větší problém. Z výše uvedených důvodů tuto práci doporučuji k 

obhajobě. 

 

Navrhované hodnocení: výborně 

V Praze, 6. 6. 2017 

Mgr. Vladislava Mazaná 


