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POSUDEK OPONENTA 

 

 

 

TÉMA PRÁCE:       

 

 

       Předmětem diplomové práce Terezy Kunftové je teoreticko-empirická analýza japonské 

poetické literární formy haiku v kontextu japonské a české kultury. V ohnisku autorčiny 

analýzy stojí formální a obsahová specifika japonského a českého haiku a jejich následná 

komparace, jejímž cílem je postihnout paralely a analogie v české a japonské kultuře. 

Diplomantka na základě prostudované literatury, konzultací s odborníky na japonskou 

literaturu  a vlastního kvalitativního dotazníkového průzkumu, který realizovala mezi českými 

umělci, předložila originální kulturologickou interpretaci konkrétního kulturního elementu 

v širších sociokulturních a transkulturních souvislostech.  V této souvislosti oceňuji volbu 

tématu, které je z kulturologického hlediska dosud nezpracované. Autorčin holistický a 

komparativní přístup totiž umožňuje postihnout podstatné kulturní elementy a s nimi spjaté 

komplexy, které od 17. století výrazně formovaly kulturní ohnisko japonské literární kultury a 

díky  rozšíření haiku také ovlivnilo českou poezii.    

 

 

 



KONCEPCE PRÁCE: 

 

      Práci tvoří čtyři logicky spjaté kapitoly, ve kterých autorka pečlivě klasifikuje, popisuje, 

analyzuje a interpretuje styl haiku v různých historických, literárních a uměleckých 

souvislostech. Ústředním motivem, který integruje diplomovou práci do jednoho 

kompaktního celku, je snaha autorky postihnout uměleckou formu haiku jako součást širšího 

kulturního komplexu.  V první kapitole, která tvoří expozici celé práce, autorka seznamuje 

čtenáře s historickými souvislostmi, jež v průběhu 17. až 19. století formovaly styl hai. Ve 

druhé kapitole je akcent analýzy přenesen na prezentaci vývoje konkrétních originálních 

forem stylu hai a jejich nejvýznamnější japonské představitele. V závěru kapitoly se autorka 

v sevřené formě pokusila o kulturologicky koncipovanou prezentaci japonské kultury jako 

specifické třídy sociokulturních regulativů a idejí. Podle jejího názoru jádro japonské kultury 

tvoří šest základních konfigurací, které jsou dále rozvíjeny vzájemně spjatými kulturními 

vzorci. Třetí kapitola je věnována charakteristice japonských forem ve stylu haikai z hlediska 

množiny tzv. permanentních a variabilních prvků. Zvláštní pozornost je zde věnována také 

české stylové obdobě tzn „hai“. Čtvrtá kapitola je věnována historickým a kulturním 

specifikům haiku v českém prostředí a interpretaci realizovaného kvalitativního výzkumu. 

Logickým vyústěním celé kapitoly je interkulturní komparace jejímž cílem je postižení 

specifik a analogií existence haiku v české a japonské kultuře.     

 

HODNOCENÍ PRÁCE:                                                                   1 = nejlepší. 5 = nejhorší     

                                                                                                    

1. Formulace cílů práce                                                                     1     2     3     4     5 

2. Volba vhodné metodiky                                                                1     2     3     4     5 

3. Splnění cílů práce                                                                          1     2     3     4     5 

4. Odborný přínos práce                                                                    1     2     3     4     5 

5. Originalita práce                                                                            1     2     3     4     5 

6. Struktura práce                                                                              1     2     3     4     5 

7. Práce s daty a informacemi                                                           1     2     3     4     5 

8. Postup řešení je logický                                                                1     2     3     4     5  

9. Klíčová slova vystihují obsah                                                       1     2     3     4     5   

10. Členění  textu do odstavců a kapitol                                             1     2     3     4     5   

11. Práce s odbornou literaturou                                                         1     2     3     4     5   

12. Srozumitelnost textu  (úroveň jazykového zpracování)                1     2     3     4     5   



13. Přesnost formulací                                                                         1     2     3     4     5    

14. Práce s odborným jazykem                                                            1     2     3     4     5    

15. Formální zpracování a grafická úprava                                         1     2     3     4     5    

 

NÁVRH HODNOCENÍ PRÁCE ZNÁMKOU:                                       1      

 

OTÁZKY K OBHAJOBĚ:  

 

Z předložené práce je evidentní  autorčino zaujetí tématem. Nabízí se tedy otázka, zda míní na 

zkoumané tématu  (výzkumu) dále pracovat a pokud ano, jakým směrem se bude její práce 

ubírat? 

 

Je možné na základě realizovaného výzkumu formulovat nějaké hypotézy, které by bylo 

možné podrobit dalšímu empirickému výzkumu? 

 

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ: 

 

      Obecně je možné konstatovat, že práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. 

Autorka přesvědčivě formulovala cíle své práce a zvolila vhodnou metodiku zpracování. 

Odborný přínos práce je možné vidět v autorčině snaze interdisciplinárně a prostřednictvím 

vlastního empirického výzkumu postihnout velmi specifický kulturní prvek typický pro 

japonskou duchovní a literární kulturu. Ocenit je třeba také autorčin komparativní přístup, 

který specificky japonskou literární formu postihl v českém kulturním kontextu.   Za 

podnětnou je možné rovněž označit snahu autorky analyzovat zkoumanou problematiku jak 

z etické, tak  emické perspektivy. Autorka při zpracování tématu prokázala velmi dobré 

teoretické zázemí i schopnost získat relevantní data prostřednictvím vlastního  výzkumu. 

Správně pracovala s odbornou literaturou i poznámkovým aparátem. Práce má promyšlenou 

koncepci, logickou strukturu a je napsaná stylově čistým jazykem.   

 

      Doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze 10.9.2011                                                                           PhDr. Václav Soukup, CSc. 



 

 

 

 


