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Hloubka přístupu k tématu, schopnost stanovit a naplnit cíle práce
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Logická stavba práce

(6 b)
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Práce s literaturou včetně citací

(5 b)
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Stylistická úroveň
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4

Úprava práce (text, tabulky, obrazová příloha)

(3 b)
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CELKEM
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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) Na s. 12 uvádíte, že „přežívalo vědomí, že půda musí být darována“ a že …“bakufu půdu
darovala“ (parafrázuji). Kdyby tomu tak skutečně bylo, nevznikl by fakticky vážný politický
problém? Srovnejte pečlivě obsah té formulace o „darování“ s popisem feud. vztahů na s. 13.
2) Na s. 37 vysvětlete větu o Joritomovi, jak „si uvědomoval, že destrukce šóenů by znamenala
zhroucení systému udělování lén a úřadů“. Jakou destrukci máte na mysli? Připomínám, že to
píšete v kontextu důvodů, pro něž Joritomo zachoval určitou autoritu dvora… Mimochodem, v čem
ta oblast práva byla tak „funkční“, jak uvádíte? Proč tedy tak brzy vzniká Džókjú šikimoku? Je
poněkud zarážející, že pro doložení toho, s jakou úctou se k dvoru choval Joritomo, nepodáváte
jeden jediný konkrétní důkaz.
3) Prosím o objasnění pojmu kišu 貴種 jakožto „principu“, podle něhož se choval Joritomo zdrženlivě
/ s úctou k dvoru. Zajímá mě zdroj a přesné vysvětlení pojmu.
4) Na s 46 uvádíte, že „Joritomo si uvědomoval, že jedině tak si bakufu může ve společnosti udržet
vysoké renomé a autoritu…“, máte tím na mysli nestranný, kvalitní výkon práva. Proč tedy za jeho
života nedošlo k prakticky žádnému kroku tímto směrem?? Konkrétně proč se např. nepokusil
vyjmout bukehó z područí kugehó? Na s 44 o něm píšete, že byl „nejvyšší autoritou“, a to
v kontextu právního systému.
5) Vysvětlete prosím větu ze s 56: „Po nástupu samurajské vrstvy k moci se klíčovými společenskými
jednotkami staly jednotlivé rody, nebol ie.“ V čem ta „klíčovost“ měla spočívat?
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