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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek prosím vytiskněte, 

podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu příslušné katedry! 

 

Typ posudku („kliknutím“ zakříţkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   

 

Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Špánová Kateřina  

Název práce: Propagace japonské kultury v ČR - analýza komunikace Informačního a kulturního centra 

Velvyslanectví Japonska v ČR a Česko-japonské společnosti v letech 2009-10 

Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, Ph.D. 

Pracoviště: IKSŢ FSV UK 

 

1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakříţkujte 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) 

Vzhledem k interdisciplinárnímu tématu práce bylo nutné popsat širší kontext stavu a vývoje českojaponských 

vztahů. Souvislosti jsou však popsány logicky, přehledně a v míře, jeţ prospívá celkovému uchopení tématu.   

 

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 1 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 

2.4 Logičnost výkladu, podloţenost závěrů 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Diplomantka uplatňuje svůj zájem a erudici v oblasti japonských reálií a kultury, jeţ dokládá vhodně zvolenou 

literaturou (Reischauer, Benedictová, Donahue) a připomíná někdy pozapomenuté, ač významné momenty čj. 

vztahů (Hloucha, Masaryk).  

 

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 1 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 

3.3 Dodrţení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáţe přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáţe 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

1 



3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Jen výjimečné překlepy (2.odst. str. 48).   

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 

původnost zpracování tématu apod.)  

Diplomantka si zvolila téma, k jehoţ zpracování je zapotřebí nejen důkladná znalost marketingové komunikace, 

ale zejména je nezbytné přihlédnout ke specifickým interkulturním diferencím, diplomatickým vztahům a 

geopolitickým souvislostem. Komparace tak odlišných kultur a jejich komunikace, jakými česká a japonská 

kultura jsou, patří bezesporu k nejobtíţnějším.  

Diplomantka však k tématu přistoupila velmi zodpovědně a v rozumné míře obohatila základní marketignovou 

analýzu o poznatky a souvislosti, které jsou v daném kontextu nejdůleţitější, a podpořila je odkazy na relevantní 

literaturu a zdroje. Zároveň provedla dobře ukotvenou analýzu komunikačních aktivit jak JICC, tak ČJS, kterou 

navíc doplnila např. o sémiotickou analýzu vybraných komunikačních aktivit (webové stránky Manga.cz, 

časopis Nipponia). Autorka analyzuje sloţitá témata s přehledem a patrným dlouhodobým zájmem o obor. 

Zároveň pro čtenáře, jeţ by byl v problematice nováčkem, připravila přehledné a důkladné doplňující zdroje a 

přílohu.       

Obsahově je práce  koherentní, propracovaná a aţ na drobné jazykové korekce bezchybná. S potěšením ji proto 

hodnotím jako výbornou.   

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 V závěru jste neopomněla zmínit ničivou přírodní katastrofu, jeţ Japonsko letos postihla. Jak byste nyní 

velmi stručně zhodnotila aktivity obou center v této souvislosti?   

5.2       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakříţkujte 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! 

 


