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Posudek oponenta bakalářské práce 
 
Jméno a příjmení: Vít Poshor 
Studijní obor:  Japonská studia 
Název práce: Počáteční období japonské okupace Koreje – představy a realita 
Oponent práce: Doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.   

 Bodové hodnocení 

Hloubka přístupu k tématu, schopnost stanovit a naplnit cíle práce   (7 b) 2 

Logická stavba práce       (6 b) 4 

Práce s literaturou včetně citací (5 b) 3 

Stylistická úroveň (4 b) 2 

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

CELKEM 14 
 
Hodnocení: výborně: 21-25 b., velmi dobře: 16-20 b., dobře: 11-15 b. 
Celkové hodnocení: dobře, práci doporučuji k obhajobě 
 
Komentář 
1. Stanovení cíle a hloubka zpracování: Práce zcela postrádá formulaci výzkumné otázky a není zřejmé, 
jaký problém autor řeší. Práce je výhradně popisná a i tento popis je v mnoha ohledech velice povrchní. 
Práci chybí jakékoli metodologické ukotvení. 
2. Stavba práce: Jednotlivé kapitoly na sebe ne vždy logicky navazují. Podtitul práce odkazuje k 
„představám“ (zřejmě japonským) a „realitě“ (zřejmě korejské). V textu však není jasně odlišeno, co byly 
představy a co realita, neboť autor se zaměřuje výhradně na popis skutečného vývoje.  
3. Literatura: V práci není jediná přímá citace, což nebývá obvyklé. Při popisu (o analýze lze hovořit jen 
stěží) jednotlivých událostí autor často čerpá pouze z jednoho zdroje (např. jediným zdrojem podkapitoly 
3.1. je Beasley, podkapitoly 3.2 Duus  apod.).  
4. Stylistická úroveň: Práce je napsána značně rozkolísaným jazykem. Tam kde autor čerpal téměř 
výhradně z uvedeného zdroje, působí text věcným a sevřeným dojmem, zatímco tam, kde sám formuloval 
své myšlenky, text mnohdy postrádá odbornou úroveň (např. viz podkapitola 2.2). Velkým problémem 
jsou i neobratnosti, které zřejmě vznikly při překladu z angličtiny – např. str. 10 „dříve důležité artikly …. 
byly vystřídány surovinami …. a jídlem (sic!) pro rostoucí obyvatelstvo“; str. 11 „rozšíření užívání peněz a 
výměny komodit za pomoci daní (sic!)“; tamtéž „provoz peněžního, obchodního (sic!) a soukromého 
pozemkového hospodářství“; str. 15 „filozofická racionalizace (sic!) imperialistické,…. politiky“ 
  
Otázky k obhajobě: 
V podtitulu autor odkazuje k představám a realitě počátečního období japonské okupace Koreje. Z výkladu 
si lze učinit obrázek o „realitě“, ale zcela postrádám objasnění „představ“. S jakými představami Japonsko 
přistupovalo k okupaci Koreje a které z těchto představ se podařilo či naopak nepodařilo naplnit? 
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