
                                

 

 

 

 

 

 

Ústav Dálného východu  

 

Posudek oponenta bakalářské práce 
 
Jméno a příjmení: Markéta Pravdová 
Studijní obor:  Japonská studia 
Název práce:  Fenomén mačča v japonské kultuře 
Vedoucí práce:  David Labus, Ph.D. 

 Bodové hodnocení 

Hloubka přístupu k tématu, schopnost stanovit a naplnit cíle práce   (7 b) 4 

Logická stavba práce       (6 b) 3 

Práce s literaturou včetně citací (5 b) 3 

Stylistická úroveň (4 b) 4 

Úprava práce (text, tabulky, obrazová příloha)  (3 b) 2 

CELKEM 16 
 
Hodnocení: výborně: 21-25 b., velmi dobře: 16-20 b., dobře: 11-15 b. 
 
Celkové hodnocení: velmi dobře, práci doporučuji k obhajobě 
 
Komentář k práci: 
 

Práce, resp. způsob uchopení tématu má v podstatě populárně naučný charakter se sklonem spíše 
k přednáškovému výkladu, tematickému rozvětvování a rozvrstvování než k pevnější sevřenosti. Téma 
samotné z tohoto důvodu pokládám za nikoli dostatečně podrobně formulované. Pro lepší srozumitelnost 
doplňuji, že jako skutečné téma by se mi jevilo např. „Čaj mačča jako forma společenské komunikace a 
jeho proměny“. Kapitola 3 o současnosti působí poněkud cizorodě vzhledem k charakteru předchozího 
textu, úvodní popis komerční kreativity s čajem mačča na s. 37 podle mého soudu do takové práce nepatří. 

Z hlediska struktury práce mi pak zcela unikl smysl zmíněné ankety. 
Jako další komplikaci spatřuji i fakt, že práce obsahuje velmi málo tvrzení, jež by bylo možno 

argumentačně (vědecky) zpochybnit, což zmenšuje prostor pro oponenturu. 
 

Otázky k obhajobě: 
1. Jak rozumět větě: „Čaj mačča stojí na počátku čajové kultury v Japonsku,“ když vzápětí jakožto  formu 

pití čaje zmiňuje autorka pití lisovaného čaje podle čínského způsobu? (s 11). 
2. U osob (Eisai, Mjóe, aj.) bych mnohde ocenil uvádění jejich biografických údajů. 
3. Prosil bych blíže vysvětlit, proč si obchodnická vrstva (jako celek?) tak snadno našla cestu 

k obdivování předmětů japonského původu, které byly výrazně levnější než čínské, když předtím to 
byla právě cena, resp. možnost vystavit na odiv bohatství, co obchodníky na čajovém obřadu lákalo? 
(s 18) 

4. Co to je „kvalitní čaj první sezóny?“ (s 33) (nemá být „kvalitní první čaj sezóny“?) 
 

 
Datum:  17. 6. 2012 

       _______________________________ 
          Podpis vedoucího práce 


