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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Předložená diplomová práce je teoreticko-empirická. Jejím předmětem je kulturologická 

analýza a interpretace literární formy haiku. Diplomantka označila za cíl práce „představit 

japonskou poetickou formu haiku a zasadit ji do širšího rámce historického a kulturního“ (s. 

7). Zvláštní pozornost je v práci věnována vývoji a současnému stavu české podoby haiku. 

Předně je nezbytné zdůraznit, že se nejedná o japanologickou studii, ale aspiraci na uplatnění 

kulturologického přístupu na specifický kulturní prvek, který se rozšířil z japonské kultury do 

řady jiných, včetně té české. Je nezbytné vyzdvihnout, že diplomantka při zpracování tématu 

konzultovala své postupy a interpretace s japanology a předními českými odborníky na haiku.   

 

V teoretické části práce se diplomantka podrobně zabývá jak historií haiku, tak jeho formou. 

Provedla popis vývojových proměn haiku, které zasadila do širšího rámce japonské kultury. 

Obecně lze říci, že diplomantka zkoumala kulturní jev haiku v čase a prostoru. Věnovala se 

totiž nejen hlavním mezníků ve vývoji haiku v japonské kultuře od 17. století (ačkoli lze jen 

těžko hovořit o skutečných proměnách haiku), ale také šíření této básnické formy v prostoru, 

a to s důrazem na české prostředí. Nelze zpochybnit, že se pozornosti haiku dostalo v mnoha 

dalších kulturách za hranicemi Japonska. V čem autorka spatřuje hlavní příčiny tohoto 

úspěšného šíření tohoto kulturního prvku?  

V teoretické části práce se autorka zaměřila především na identifikaci příznačných prvků 

haiku, které se staly metodologickým východiskem pro komparativní analýzu, kterou 



provedla v empirické části práce. Svůj postup diplomantka koncepčně opřela o kulturologický 

přístup ke studiu kultury. Základ práce spatřuje ve studiu kultury v distributivním smyslu (zde 

kultura japonská a česká), pozornost však zaměřila i na úroveň jednotlivce. Ta se projevuje 

nejen v analýze děl nejvýznamnějších japonských autorů, ale také v provedených 

hloubkových rozhovorech. Z celé práce je patrná snaha o identifikaci charakteristických 

prvků haiku. To diplomantce umožnilo sledovat vývojové proměny „stylu hai“ (autorčin 

vlastní pojem). 

  

Specifickým způsobem se diplomantka pokusila o vlastní empirickou sondu. Metodologicky 

se opřela o kvalitativní metody se základem v „zakotvené teorii“. Samotné empirické šetření 

probíhalo formou hloubkových rozhovorů s vybranými českými tvůrci a umělci. Při zkoumání 

haiku v českém prostředí postupovala diplomantka inovativně, když pro něj zavedla výše 

uvedený pojem „styl hai“. Konstatuje, že si i v českém prostředí v podobě „stylu hai“ 

zachovala tato básnická forma svá specifika. Diplomantka otevřeně poukazuje na omezení 

nejen vlastní práce, které je dáno především skutečností, že neovládá japonštinu (odpovědně 

tento hendikep kompenzovala četnými konzultacemi s předními odborníky). Autorka navíc 

není japanoložkou a japonskou kulturu studovala „na dálku“, ale i tyto skutečnost je autorkou 

zcela bezpečně reflektována. To vyplývá i z některých zásadních otázek, které autorka 

otevřeně formulovala v závěru práce. Především se jedná o otázku, zda lze vůbec evropskými 

vědeckými koncepcemi bez rizika zkreslení studovat japonskou formu poezie (etický přístup). 

Na straně druhé si ovšem oprávněně klade otázku, zda lze vůbec uplatnit alternativní strategii, 

tedy tu emickou. Kromě konstatování, že se v práci snažila využít obou přístupů (s vědomím 

vlastních limitů), zůstávají výše formulované otazníky bez jasně formulované odpovědi. Lze 

tedy vůbec uplatnit emickou perspektivu při výzkumu formy haiku? 

 

Obecně lze konstatovat, že diplomová práce splňuje nároky kladené na práce tohoto typu. Má 

logickou strukturu, je zpracována čistým a kultivovaným jazykem a akcentuje kulturologické 

téma. Diplomantka prokázala schopnost pracovat s relevantní odbornou literaturou a práci 

vybavila poznámkovým aparátem.  



Technické parametry práce: 

Počet stránek textu (bez příloh): 104 

Počet stránek příloh:   10 

Počet titulů v seznamu literatury:  46 

 

 

 

 

Výběr tématu 

       

Závažnost tématu      

     

Oborová přiléhavost tématu  

 

Originalita tématu a jeho zpracování 

 

 

Formální zpracování  
  

Jazykové vyjádření (respektování pravopisné normy,  

stylistické vyjadřování, zvládnutí odborné 

terminologie) 

 

Práce s odbornou literaturou a prameny (citace,  

parafráze, odkazy, dodržení norem pro citace,  

cizojazyčná literatura) 

 

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu, 

průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 

 

 

Metody práce 

 

Vhodnost a úroveň použitých metod 

 

Využití výzkumných empirických metod 

 

Využití praktických zkušeností 

 

 

Obsahová kritéria a přínos práce 

 

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,  

iniciativa, spolupráce s vedoucím práce) 

 

Naplnění cílů práce 

 

Vyváženost teoretické a praktické části  

                                                 
**

 0 – nehodnoceno; 1 – výborně; 2 – velmi dobře; 3 – dobře; 4 – neprospěl/a 

0
**
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v daném tématu 

 

 

Návaznost kapitol a subkapitol 

 

Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost  

výsledků v praxi 

 

Vhodnost prezentace závěrů práce  

(publikace, referáty, apod.)    

  

 

 

Doporučuji k obhajobě   

 

V Praze 3. 9. 2011      PhDr. Martin Soukup, Ph.D. 
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