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Jméno a příjmení: Michal Koža

Studijní obor: Japonská studia

Název práce: Transformácia japonských jednotiek sebaobrany (džieitai) na 

prahu 21. storočia

Vedoucí práce: doc. Jan Sýkora, Ph.D.

Bodové 
hodnocení

Hloubka přístupu k tématu, schopnost stanovit a naplnit cíle práce (7 b) 5

Logická stavba práce      (6 b) 5

Práce s literaturou včetně citací (5 b) 4

Stylistická úroveň (4 b) 3

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

CELKEM 20

Hodnocení: výborně: 21-25 b., velmi dobře: 16-20 b., dobře: 11-15 b.

Celkové hodnocení: Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře.

K práci mám tyto dotazy a výhrady:
 Úvod působí poněkud rozptýleně, těkavě, místy se objevují lehce naivní 

formulace, uvítal bych hlubší zdůvodnění přístupů a rozhodnutí, proč diplomant 
zjednodušeně používá ty které teorie, proč jiné (např. teorii konfliktu) ne.
Přinejmenším bych považoval za vhodné vyargumentovat, či aspoň zmínit, proč 
diplomant zmiňuje teorii mocenské rovnováhy, a naopak se vůbec nezmiňuje o 
teorii kolektivní bezpečnosti, což jsou dvě teorie mezinárodního uspořádání 
ozbrojených sil.

 Zkuste se zamyslet nad výhledy existence Jednotek sebeobrany, zejm. například 
v trojúhelníku Japonsko-USA-Čína.

Výhrady:
 Hloubka přístupu: ne příliš přesvědčivě a uceleně vysvětlený přístup (použití 

jednotlivých teorií) k tématu, objevují se zmíněné teorie mezinárodních vztahů 
skutečně aplikované v práci?

 neujednocené použití pojmu Džieitai (je to organizace, proto velkým písmem), 
např. uvádění institucí na s 20 (a jinde) také neujednoceno; 

 do pozn. pod čarou občas ne příliš vhodné informace (např. znaky to rikugun)
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 Logická stavba: „míchání“ uzavírání smluv s budováním Džieitai? Oddíly 3.7 a 
3.8; dále bylo možno místy i sloučit malé kapitolky (do Okupace)

 Proč takový náhlý historický přeryv na s 32? Od r 1960 najednou skok 
do současnosti… Na s 34 opět začíná kap. 4.4 bez návaznosti na předchozí text.

 Zařazení kapitoly 6, v jejímž názvu je samotná existence Jednotek sebeobrany, 
vyznívá překvapivě, tím snad práce negraduje…

 Proč je v Závěru opět návrat k popisu okolností vzniku Džieitai? S66
 Stylistika: citování přímo znaky v textu na s 27 není vhodné; zacházení s pojmy / 

uváděním pojmů (se znaky i bez, zřejmě podle dohledání), nebo v uvozovkách (s 
30 a 31). Úřad pro obranu až napodruhé uveden znaky (s 34); občas prvky 
hovorové řeči v textu; nedokážu stylisticky posoudit obraty typu „po zvolení 
Reagana na stoličku amerického prezidenta“ (s 43).

 Práce s literaturou: zmínka na s 35 o dostupnosti dokumentu do hl. textu 
nepatří. Někdy je politika uvádění poznámek poněkud chaotická: s 37, pozn. 60. 
Vzhledem k celkovému uvádění poznámek: je to zde nutné uvádět znaky?

Datum: 19. IX. 11
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          Podpis oponenta




