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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá 
schváleným 
tezím

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné a je 
vhodné

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné, ale 
není vhodné

Odchyluje se od  
tezí, odchýlení 
není v práci 
zdůvodněné a není 
vhodné

Neodpovídá 
schváleným 
tezím

1.1 Cíl práce
1.2 Technika práce
1.3 Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré –
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné)

Hodnocení známkou
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 4
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 4
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 4
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 4

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Diplomantka uvádí pouze literaturu v angličtině, nezmiňuje jediný český titul o problematice interkulturní 
komunikace (Průcha, Nový, Jaklová). Ze stejného důvodu postrádám literaturu japonské provenience.  

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré –
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné)

Hodnocení známkou
3.1 Struktura práce 4
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 3
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

3



k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7)
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3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 3

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Jazyková podoba práce vykazuje řadu nedostatků, od absencí čárek při oddělování vedlejších vět, přes chyby 
v používání verzálek a mínusek (v japonsku, Japonský, v Japonské kultuře, Česko-Japonská společnost, západ -
ve smyslu pojmenování území, blízkého východu, 29. Ledna 1993 atd.), chybné vazby či spojení ("Japonsko a 
Česká republika uspořádala", "zpráv, z nichž 18 obsahovala", "vstupné na filmy se prodávaly", "za pomocí 
lidí", "takový to"), výrazy spíše obecné češtiny (skrz, krom), přecházení ze singuláru do plurálu (jsem/jsme).
Do odborného textu nepatří epiteton ornans (ctěná návštěva, první dáma, pan H. Ch.), silným nešvarem je tzv.
czenglish, skloňování anglických slov, např. event, pro nějž má čeština několik odpovídajících ekvivalentů, Je 
také běžné, že se dodržuje zvyklost anglických názvů (s výjimkou členů a spojek verzálky). Stylistická 
nepozornost či neobratnost se projevuje např. ve formulacích "Na základě analýzy analýza prokázala…", "To 
ukazuje na zájem o takřka sociologický pohled na téma zájmu…"

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Obecně k tématu: bylo by zřejmě, bez dobré znalosti jazyka, reálií, historie, tradic, sociálního a kulturního 
kontextu atd., velmi náročným úkolem zpracovat interkulturní komunikaci se zemí, jež má s námi společné 
hranice. Natož se zemí tak vzdálenou geograficky a odlišnou jazykem, písmem a celým duchovním světem, 
jako je Japonsko. Tato problematika by měla být vyhrazena kvalifikačním pracím vyšších stupňů, nikoliv
bakalářského, tedy studentům nepřipraveným ani teoreticky, ani prakticky. Obdobně by se mělo přistupovat 
také k pracím se sémiotickou tematikou, jejichž kvalita je na bakalářském stupni nevalná. Konkrétně k práci: 
diplomantka se snaží téma uchopit ve zbytečně rozsáhlém rozpětí historických vazeb od Masaryka a první 
republiky, přes diplomatické styky a státní návštěvy 1991 - 2009 (proč 1991, když Česká republika vznikla 
1993), až po sémiotickou analýzu obálek časopisů Nipponia a Nippon. Text vyvolává další otázky, např 
nestejný počet srovnávaných parametrů kulturních znaků (pět versus devět), jejich silně spekulativní podoba 
(pramenem snad Cravens), např. o rodině, jež je u nás prioritní a rodinné vazby jsou silnější, než v okolních 
zemích (naprosto odporují dlouhodobé statistiky rozvodovosti od prvních poválečných let), či důvod zařazení 
Velké Británie a Německa mezi srovnávané země. Analýza SWOT, původně nástroj pro rychlé diagnostikování 
taktických a strategických ekonomických proměnných, nyní módně aplikovaný na cokoliv (v této práci dokonce 
třikrát), je použita k analýze japonské kultury (mezi výčtem zásadních čtyř hrozeb např. okrajová averze vůči 
velrybářství), Diplomantka sice uvádí naprosto zapomenuté jméno Joea Hlouchy, leč pro architekta Jana
Letzela, nádherný příklad, byť historické, přesto velmi významné interkulturní spolupráce, má jen lakonickou 
zmínku o Atomovém dómu. Je to samozřejmě jeho světově nejznámější stavba, původně "palác pro výstavu 
produktů", dokončený 1915, dnes torzo jediné budovy, jež se zachovalo v centru Hirošimy po výbuchu atomové 
bomby, ale do Japonska přinesl nové technologie (dokonce proti zemětřesení) a projektoval řadu významných 
staveb. Formy komunikace v marketingu destinací jsou pouze neinvenčně převzaty (Kiraľová). Způsob "dle 
mého osobního pozorování" nelze akceptovat jako relevantní metodu kvalifikační práce. Ad komentář o 
zpracovávane literatuře: diplomantka vychází ze zkušenosti anglicky hovořících zemi, do problematiky tak 
vstupuje zprostředkující a neorganický mezičlánek, Práci hodnotím dobře až velmi dobře, s přihlédnutím ke 
kvalitě obhajoby.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Znalost japonštiny je u nás naprostou výjimkou. Jak tento zásadní deficit ovlivňuje česko-japonskou 

interkulturní komunikaci?
5.2 S výjimkou jediného, s problematikou souvisejícího titulu (Allen-Sakamoto), u něhož alespoň ze jména 

spoluautora můžeme usuzovat na japonský původ, což dnes neznamená, nejen u japonský znějících
jmen, že o zemi svých předků něco vědí, dokonce že ji někdy navštívili, nemáte nic původního od 
japonských autorů. Nemáte ani žádný původní český titul, odvoláváte se pouze na jiné zahraniční 
prameny. Japonské a české neexistují?

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 



výborně –  velmi dobře –  dobře –  nedoporučuji k obhajobě 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry!




