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Posudek oponenta bakalářské práce 
 
Jméno a příjmení: Marie Nunhardtová 
Studijní obor:  Japonská studia 
Název práce: Chudoba v Japonsku na příkladu samoživitelek 
Vedoucí práce:  doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. 

 Bodové hodnocení 

Hloubka přístupu k tématu, schopnost stanovit a naplnit cíle práce   (7 b) 6 

Logická stavba práce       (6 b) 6 

Práce s literaturou včetně citací (5 b) 3 

Stylistická úroveň (4 b) 2 

Úprava práce (text, tabulky, obrazová příloha)  (3 b) 3 

CELKEM 20 
 
Hodnocení: výborně: 21-25 b., velmi dobře: 16-20 b., dobře: 11-15 b. 
 
Celkové hodnocení:  velmi dobře, práci doporučuji k obhajobě 
 
Náměty a otázky k obhajobě: 

1) Západní odborná literatura se problematikou chudoby v Japonsku nezabývá? (v Úvodu zcela chybí, 
přitom zjevně existuje (viz definice chudoby), práce s jap. prameny je samozřejmě chvályhodná). 

2) Autorka hodně pracuje s díly sociologa Mareše, která ale pocházejí z 90. let. Vzhledem 
k aktuálnosti a proměnnosti tématu neexistuje současnější literatura?? 

3) Na s 16 (a okolo) vzniká dojem, že by mohly být zřetelněji odděleny teoretický (sociologové, 
výzkum), a praktický (politický) přístup. (Ono „tlačení“ existenčního minima co nejníže… vs 
stanovení standardního příjmu). 

4) Na s 37 autorka píše, že v nelicencovaných centrech se „stávají i tragédie…“, kdy příčinou úmrtí 
„bývá ponechání dítěte na břiše…“ O jak častou nehodu jde? Slůvko „bývá“ nahání poněkud strach. 
A licencovaným zařízením se tragédie vyhýbají? Jde o značně zkreslené podání faktů, obávám se. 

5) Zamyslete se nad široce pojatou otázkou, zda je neutěšená situace samoživitelek v Japonsku spíše 
problémem politickým, nebo ekonomickým. Samozřejmě, obě oblasti jsou spolu úzce provázány…  

6) V této souvislosti – vede se nějaká společenská diskuse o prioritách sociální rozpočtové politiky? 
7) Co takhle zpracovat slovníček odborných pojmů? Při počtu a drobných nuancích mezi různými 

dávkami by to jistě uživatelé ocenili. 
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          Podpis oponenta práce 
 

 


