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Posudek oponenta diplomové práce 
 
Jméno a příjmení: Bc. Kateřina Francová 
Studijní obor:  Japonská studia 
Název práce: Japonská bezpečnostní politika na přelomu 18. a 19. století 
Oponent práce: Doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. 

 Bodové hodnocení 

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

Logická stavba práce       (6 b) 5 

Práce s literaturou včetně citací (5 b) 4 

Stylistická úroveň (4 b) 4 

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

CELKEM 21 
 
Hodnocení: výborně: 21-25 b., velmi dobře: 16-20 b., dobře: 11-15 b. 
Celkové hodnocení: výborně práci doporučuji k obhajobě 
 
Komentář: 
1. Cíl práce a hloubka zpracování: 
- v úvodu autorka vytýčila tři hlavní výzkumné otázky, nicméně jejich formulace je ne vždy jasná – autorka 
se snaží: a) zhodnotit, do jaké míry lze změnu bezpečnostní politiky „považovat za posun vpřed“, aniž by 
vyjasnila, co má na mysli slovem „vpřed“ b) ukázat, jak se bezpečnostní zájmy ve vztahu k zahraničí lišily 
od „vnitrostátní bezpečnostní politiky“ – co konkrétně má na mysli „vnitrostátní bezpečností politikou“? 
- v práci je několik věcných pochybení; např. opakovaně uváděný název Nizozemsko nelze používat 
v kontextu mezinárodních vztahů Japonska v 17. století (podkapitola 2.1.4), neboť je to současný název 
pro jednu ze čtyř zemí Nizozemského království. Správně se jednalo o Republiku spojených provincií 
nizozemských a státní útvar zvaný Nizozemsko v dané době neexistoval. 
2. Stavba práce: 
- ačkoli má práce na první pohled logickou strukturu, nejsem si jist, zda je nutné rozpracovávat širší 
historický kontext do takové míry, že jeho rozsah je větší (25 stran) než část, která je věnována hlavnímu 
tématu práce (18 stran)  
3. Literatura: 
- Brett Walker, autor publikace Reappraising the „Sakoku“ Paradigm, je v seznamu literatury uváděn 
dvakrát – jednou pod příjmením Brett, podruhé pod příjmením Walker; 
- Wilson je uváděn jednou se jménem Noel, podruhé Noell;  
4. Stylistická úroveň: 
- v práci je několik překlepů a drobných chyb (např. v poznámce k transkripci – „Přímení“; na str. 12 – 
„považovat posun vpřed“)  
 
Otázky: 
V samém závěru autorka tvrdí (str. 60), že Japonsko nedokázalo využít ve svůj prospěch skutečnost, že se 
ocitlo v hledáčku ostatních zemí. Jakým způsobem ale vůbec mohlo tuto situace využít?  
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                     Podpis oponenta 


