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Stručné představení práce, vysvělení přístupu k zadanému tématu a
výběru zkoumaných prací. Zdůvodnění časového ohraničení
předmětného studia. Představení výsledů práce - zjištění emotivního
způsobu narativu u západních výzkumů, negativní hodnocení atd., ve
srovnání s přístupy Japonců. Detailnější popisy v japonských
pracích, bohatší pojmosloví atd. V poslední části práce bylo
provedeno hodnocení přijetí dřívějších výzkumů, se zjištěním
politických motivů, při absenci konkrétní argumentace. U západních
badatelů je postoj korejských hodnotitelů mnohem vstřícnější,
navzdory nižší faktografické hodnotě.
Komentář vedoucího práce - kladné hodnocení rozsahu studovaného
vzorku, navzdory menší hloubce zpracování tak vynikly rozdílnosti
přístupů a jejich současného hodnocení. Práci vedoucí doporučuje k
obhajobě s navrhovaným hodnocením výborně. Téma i způsob
zpracování se jeví nosné a příhodné pro další výzkum. Reakce na
komentář vedoucího. Komentář oponenta. Pozitivní hodnocení
skutečnosti, že řešitelka zpracovala velký objem materiálů v
korejštině, japonštině a angličtině. Poukázání na důležitost kladení
relevantních otázek v průběhu psaní. Z hlediska oponenta by bylo
vhodné zpracováváný obsah řešitelkou více komentovat a hodnotit.
Podobně jako vedoucí kladně hodnotí též míru srovnání odlišných
přístupů i jejich současného hodnocení. S přihlédnutím k nasazení
řešitelky a k evidentnímu objemu vykonané práce na tématu, také
navrhuje hodnocení výborně. Reakce řešitelky na podněty oponenta s
vysvětlením obecné úlohy religionistického výzkumu v dobovém
kontextu koloniální nadvlády, odlišnou motivací výzkumu atd.
Po poradě komise je práce hodnocena výborně.
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