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Posudek oponenta magisterské práce 
 
Jméno a příjmení: Bc. Kateřina Špirochová 
Studijní obor:  Japonská studia 
Název práce: Medicinalizace sebevraždy v moderním Japonsku 
Oponent práce: Doc. Ing. Jan Sýkora, Ph.D. 
 

 

Bodové 
hodnocení 

Hloubka přístupu k tématu,  schopnost stanovit a naplnit cíle práce  (7 b) 5 

Logická stavba práce       (6 b) 6 

Práce s literaturou včetně citací (5 b) 5 

Stylistická úroveň (4 b) 4 

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

CELKEM 23 

 
 
Hodnocení: výborně: 21-25 b., velmi dobře: 16-20 b., dobře: 11-15 b. 
 
Celkové hodnocení: výborně 
 
Komentář: 
Práce má jasně definovaný cíl, který je rozpracovaný do konkrétních výzkumných 
otázek. Autorka velice podrobně popisuje současný stav poznání daného problému a 
zevrubně analyzuje prameny a literaturu, se kterou pracovala.  Nicméně postrádám 
jakékoli metodologické ukotvení, což je u magisterské práce dosti podstatný nedostatek. 
Práce má logicky vystavěnou strukturu. Moderní přístupy k sebevraždě dává do 
srozumitelného historického kontextu, díky kterému se i nepoučený čtenář snadno 
orientuje v základním problému.  
Na několika místech se v práci objevují drobné jazykové prohřešky (například na str. 21: 
„Oba dva proudy se záhy staly populárním mezi vojenskou vrstvou.“), nicméně jejich 
výskyt nesnižuje celkovou úroveň textu. Přestože je celá práce sepsána vysoce 
kultivovaným, odborným jazykem, je nadmíru čtivá i pro nepoučeného laika. 
Z pohledu odborného bych uvítal, kdyby autorka důsledně doplňovala k českým 
překladům děl i jejich název v originálu; na str. 38 např. zmiňuje Pojednání o poškození 
chladem, u kterého však chybí – na rozdíl od jiných děl – původní, čínský název.   
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Otázky k obhajobě: 
 
1. Vzhledem k tomu, že postrádá jakoukoli zmínku o metodologii, bylo by vhodné, aby 
diplomantka krátce objasnila, na jakých metodologických základech svoji práci 
vystavěla. 
 
2. V závěru práce autorka konstatuje, že medicinalizace sebevraždy v moderním 
Japonsku neproběhla „komplexně“ a „v plném rozsahu“. K řadě sebevražd mediálně 
známých osobností však došlo i v poválečné japonské společnosti – za všechny lze 
zmínit sebevraždu Kawabaty Jasunariho či Mišimi Jukia. Jakým způsobem se odborná 
veřejnost stavěla k těmto sebevraždám? 
 
 
Datum: 26. 1. 2019 
 
 
 
 
       _______________________________ 
           Podpis oponenta práce 


