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Bodové 
hodnocení 

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

Logická stavba práce       (6 b) 6 

Práce s literaturou včetně citací (5 b) 4 

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: výborně 
 
Komentář: 
Práce má jasně definovaný cíl, nicméně postrádám pregnantnější vymezení konkrétních 
výzkumných otázek, případně formulaci jednotlivých hypotéz. Po metodologické stránce 
je práce seriózně ukotvena, nicméně odkaz na metodologická východiska musí čtenář 
pracně hledat v konkrétních místech textu – uvítal bych například podrobnější rozpravu 
o vhodnosti metody grid and group hned v úvodu práce a nikoli až v subkapitole  2.7. 
Dílčí závěr a analýza I (str. 30 a následující). 
Na několika místech není zcela zřejmé, zda autorka pracovala s primárním zdrojem nebo 
tento zdroj jen přebírala ze sekundární literatury. Např. na str. 26 uvádí odkaz 
na primární pramen, ale při citaci konkrétní pasáže ve skutečnosti odkazuje na 
sekundární literaturu. Jmenovitě se jedná o pozn. 68, kde se autorka odkazuje 
k „dokumentu č. 1333 v Jasaka džindža mondžo“, ale chybí bližší upřesnění příslušného 
zdroje; předpokládám, že autorka nepracovala s originálním rukopisem uloženým ve 
zmíněné svatyni, ale nanejvýše s jeho tištěnou [kacudži] verzí – v tom případě bych 
očekával upřesnění zdroje, tj. název edice, vydavatele a rok vydání příslušné tištěné 
formy rukopisu. 
Práce je sepsána kultivovaným, odborným jazykem, nicméně na několika místech 
autorka trochu násilně kombinuje anglickou terminologii s českým textem. Spojení typu 
„dále v grafu vyznačuji tři skupiny s velmi nízkým gridem a vysokou group“ (str. 33) 
nepovažuji zrovna za ideální vyjádření. Obdobně i formulace „Rozšíření komerce, kterou 
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měla na svědomí politika Ody Nobunagy, na jedné straně mnohým pěstitelům 
napomohla, a pro jiné byla příčinou bankrotů“ (str. 51) není právě nejšťastnější. Když 
odhlédnu od gramatického pochybení (správně má být „Rozšíření komerce, …., na jedné 
straně mnohým pěstitelům napomohlo, a pro jiné bylo…“), zůstává pochybnost, zda 
v Nobunagově době lze hovořit o „komerci“ – v tomto ohledu se zřejmě jedná o nechtěný 
anglikanismus, který má však v českém kontextu trochu jiný význam. 
   
Otázky k obhajobě: 
 
V subkapitole 3.2. Ideál svobody a rovnosti v japonském středověku autorka objasňuje 
principy muen, kugai a raku (s odkazem na práci prof. Amina Zóho muen, kugai, raku) a 
poukazuje na skutečnost, že tyto termíny v zásadě navozovaly negativní konotace.  Ve 
stejné práci však Amino uvádí, že tyto termíny se ve druhé polovině 16. století používaly 
i v souvislosti s rozvojem tzv. svobodných měst, ve kterých obchodníci – zbaveni 
závazků věrnosti a loajality, které svazovaly samurajskou vrstvu, – mohli bez omezení 
nabízet a prodávat produkty své materiální i intelektuální činnosti. Vzhledem k tomu, že 
až do počátku tokugawského období nebyli obchodníci jako společenská vrstva 
předmětem institucionalizované diskriminace, nebyl ani jejich otevřený, veřejný svět 
vnímán v negativním světle. Jak vysvětlíte tento rozpor mezi dvěma interpretacemi 
stejného konceptu?  
 
 
Datum: 1. 9. 2016 
 
 
 
 
       _______________________________ 
           Podpis oponenta práce 


