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bodů 

Získané 
body 

Hlavní kritéria    
 Výzkumná otázka, 

formulace problému 
10 10 

 Teoretický konceptuální 
rámec 
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 Metodologie, analýza 
argumentace 
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 Zdroje 10 9 
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 Formální kritéria 5 5 

Celkem  20 18 
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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Co se týče hlavních kritérií, výzkumné otázky jsou jasně stanovené, oproti 
velmi stručnému projektu diplomové práce je vidět, že diplomantka své 
výzkumné otázky ještě před napsáním diplomové práce mnohem více 
promýšlela, což přispělo ke kvalitnímu zpracování této problematiky. 

 

Vedlejší kritéria: 

Zdroje, styl i formální kritéria jsou v naprostém pořádku a já k nim nemám 
kritické připomínky. 

 

Celkové hodnocení: 

Téma, které si diplomantka zvolila, je dosud nepříliš zpracované a analyzuje 
vlastně vývoj japonské společnosti po druhé světové válce a průběh 
demilitarizace vysoce militarizované japonské společnosti. Jasně ukazuje, 
jakou roli v této společnosti hrál císař a jak se jeho „úřad“ proměnil po druhé 
světové válce. Zatímco na konci dvacátých let se v Japonsku postupně 
prosazoval militarismus a expanze, diplomatka prezentuje, že v poválečné 
japonské politice hrála velmi důležitou roli až obsese ukázat, že Japonsko je 
„mírumilovnou“ zemí. Co se týče struktury práce, myslím si, že autorka zvolila 
logicky se nabízející rozdělení. Zdroje jsou dle mého názoru také v pořádku, 
stejně jako další formální kritéria. Z výše uvedených poznámek je logické, že 
se jedná o kvalitní diplomovou práci, která splňuje všechny náležitosti 
kladené na tento typ kvalifikační práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

Výsledná známka: A 
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