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Posudek vedoucího bakalářské práce 
 
Jméno a příjmení: Vít Poshor 
Studijní obor:  Japonská studia 
Název práce: Počáteční období japonské okupace Koreje – japonské představy a realita 
Vedoucí práce:  David Labus, Ph.D. 

 Bodové hodnocení 

Hloubka přístupu k tématu, schopnost stanovit a naplnit cíle práce   (7 b) 4 

Logická stavba práce       (6 b) 5 

Práce s literaturou včetně citací (5 b) 2 

Stylistická úroveň (4 b) 2 

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

CELKEM 16 
 
Hodnocení: výborně: 21-25 b., velmi dobře: 16-20 b., dobře: 11-15 b. 
 
Celkové hodnocení:  práci hodnotím 16 body jako velmi dobrou a doporučuji k obhajobě.  
 
Otázky do diskuse: 
1) Z jakého důvodu se Japonci měli „pustit do imperiální expanze z důvodu rivality západních států“? S 21. 
2) Co přesně máte na mysli oněmi představami v názvu práce a jak tyto představy nakonec dopadly? 

 
 
Datum:  14. 6. 2020 

       _______________________________ 
          Podpis vedoucího práce 
 

Hloubka: úvod pouze komentář obsahu; chybí formulace výzkumné ot.; nevhodné je uniformní uvádění 1 zdroje na 

několikastránk. popisu; není jasné, jak se mohutné definice pojmů vztahují k případu Japonska; mnohé formulace 

v práci jsou velmi povrchní a částečně si protiřečí; časově neuspořádaný popis jap. strachu ze záp. invaze (válka Fr. 

s Čínou); povrchní hodnocení rusko-jap války;  

Stavba: relativní nevyváženost mezi úvodní mohutnou obecnou částí, a popisem vztahu ke Koreji (23-42), důsledkem 

toho popis jap-korej vztahů povrchní (mnohé pouze zmíněno: Takezoeho převrat, Tiencinská konvence ad);  

Literatua: s 23 – neuvede znaky Edikt o výchově, namísto toho pouhý odkaz, ale uvedeno znaky Gaimušó…s 31 > 

hanebné uvedení anglo-jap aliance; jen minimální uvádění korejských pojmů (např. armády spravedlnosti – chybí 

uibjong); úroveň odkazů (citace téměř nepoužity) viz s 38 (nešikovné opakování) 

s 24 pozn. 64 – uvede „důkazy naznačují“, ale žádné neuvede 

Stylistika: ojediněle: s 20 > tokijské noviny ukázaly svůj vysoce pesimistický pohled… s 39 Japonské názory na 

korejskou ekonomickou hodnotu se značně lišily, není tedy překvapující, že po formálním připojení Koreje jako 

kolonie k impériu nedošlo k jejímu přeměnění na privilegovaný trh. 

Abych něco pochválil, tak některé pasáže Závěru zní docela přijatelně…škoda jen, že je uzavřen formulací „Souhrnně 

zdůrazňuji…“ 

 


