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Posudek vedoucího bakalářské práce 
 
Jméno a příjmení: Gabriela Církvová 
Studijní obor:  Japonská studia 
Název práce: Cenzura během okupace Japonska 
Vedoucí práce: David Labus 
 

 Bodové hodnocení 

Hloubka přístupu k tématu, schopnost stanovit a naplnit cíle práce   (7 b) 6 

Logická stavba práce       (6 b) 5 

Práce s literaturou včetně citací (5 b) 5 

Stylistická úroveň (4 b) 3 

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

CELKEM 22 
 
Hodnocení: výborně: 21-25 b., velmi dobře: 16-20 b., dobře: 11-15 b. 
 
Celkové hodnocení: práci hodnotím 22 body jako výbornou a doporučuji k obhajobě.  
 
 
Otázky do diskuse: 

1) Pokuste se zhodnotit, jak celkově přispěla okupační cenzura k tendenci Japonců (úřadů a veřejnosti) 

nepřiznávat si plnou odpovědnost za válku: tím, že každá cenzura z politických důvodů zamlčuje úplnou 

pravdu, tak brání svobodné výměně názorů a tento aspekt bezesporu nějak ovlivnil poválečnou diskusi o 

válečné odpovědnosti. Zmínku o obětech atomového bombardování se přitom snažte držet v patřičných 

mezích. 

2) Jak byste viděla konzistentnost cenzury v jednotlivých oblastech (média, film, literatura)? V čem spočívaly 

případné rozdíly? 

3) Na s. 41 autorka píše, že de facto v rozporu s instrukcí z amerického Ministerstva zahraničí došlo v letech 

1947/48 ke zpřísnění provádění cenzury (propuštěním liberálnějších cenzorů). Prosím o vysvětlení pozadí 

této překvapivé změny. Případně – souvisí tato změna nějak s očekávaným zvýšením kritiky ze strany jap. 

levice (viz konec s 41)? 

 

Textové hodnocení: 

• Hloubka – nesnadné téma, nutná kombinace analytického a popisného přístupu; sympatické pokusy o dílčí 

hodnocení 

• Stavba – přílišná „seznamovitost“ – ztěžuje metodičtější přístup, znepřehledňuje strukturu tématu; na 2. 

str. usnadňuje orientaci 

• Práce s literaturou – bez připomínek, uvádí i jap. pojmy 
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• Stylistika – občas formulační nešikovnosti; na 2. str. se dobře vyrovnala s pojmy složité struktury okupač. 

orgánů 

• Úprava – grafy, tabulky, pochvala; 

 

 

Klady > Pečlivá úprava, práce se znaky, téma důkladně pojato (rozsah) 

 
Datum:  30. 5. 2020 

       _______________________________ 
          Podpis vedoucího práce 

 

  


