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Bodové 
hodnocení 

Hloubka přístupu k tématu,  schopnost stanovit a naplnit cíle práce  (7 b) 3 

Logická stavba práce       (6 b) 3 

Práce s literaturou včetně citací (5 b) 4 

Stylistická úroveň (4 b) 3 

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

CELKEM 16 

 
 
Hodnocení: výborně: 21-25 b., velmi dobře: 16-20 b., dobře: 11-15 b. 
 
Celkové hodnocení: velmi dobře 
 
Komentář k posudku: 
 
1. Práce je rozdělena do tří tematických celků, přičemž první, tzv. „teoretická“ část je 
spíše stručným přehledem historického vývoje fenoménu rakugo a rozdělení her podle 
různých kriterií, ale vlastní teoretický rámec je zde diskutován jen sporadicky – nesmělé 
náznaky teorie lze nalézt snad jen v subkapitole 2.3. 
 
2. Ve druhé části (Rozbor vybraných děl) je hlavní pozornost věnována obsahu hry a 
popisu jednotlivých postav, ale vlastní analýza typu postavy je častokrát jen naznačena a 
je značně povrchní; např. Funatoku (str. 42) –  9 řádků, Kinmeičiku (str. 45) – pouhých 7 
řádků. 
 
3. Obdobně povrchní je i závěrečná část (Srovnání typů postav ve starých a nových 
příbězích).  Závěr pak není závěrem v pravém slova smyslu a pouhým jednostránkovým 
shrnutím. 
  
4. Text je po stylistické stránce nevyvážený a objevují se v něm slovní spojení nejasného 
významu. Např.: „práce se zabývá vzdáleností mezi postavami klasických a současných 
příběhů“ (str. 11), „postavy jsou vybírány podle svého dopadu v příběhu“ (tamtéž) 
apod. 
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Otázky k obhajobě: 
 
1. V teoretické části diplomantka vychází při typologické klasifikaci postav převážně 

z české odborné literatury (Hrabák – Štěpánek, Hodrová, Popp, Martinec apod.). Existuje 

k obecné typologii i odpovídající japonská teoretická literatura? Pokud ano, v čem 

spočívají hlavní rozdíly mezi evropským/českým a japonským přístupem? 

 
 
Datum: 10. 9. 2012 
 
       _______________________________ 
       Podpis oponenta práce 


