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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: velmi dobře 
 
Komentář k posudku: 
 
1. Práce objasňuje působení jezuitské misie v širším kontextu vývoje japonských dějin ve 
druhé polovině 16. století a na počátku 17. století. Výklad tohoto kontextu je však někdy 
až příliš zjednodušený a povrchní – některé subkapitoly (např. 2.1.) mají rozsah jen 
necelé jedné strany. Magisterská práce tak sice nepochybně splňuje požadovaný 
stránkový rozsah, ale s ohledem na závažnost tématu by si některé části zasloužily 
podrobnější analýzu. 
 
2. Autorka psala na podobné téma již bakalářskou práci a je diskutabilní, do jaké míry je 
tato magisterská práce jen rozvedením a prohloubením již jednou zpracovaného tématu, 
a do jaké míry přináší – oproti práci bakalářské – nové přístupy a poznatky. Například 
při porovnání seznamu použité literatury v obou pracích je patrné, že autorka čerpala 
v podstatě ze stejných zdrojů (knižní zdroje obohatila o 6 titulů, přičemž některé tituly 
naopak vypustila, časopisecké zdroje rozšířila jen o 2 tituly). 
 
3. Práce je psána úsporným jazykem, někde je však tato „úspornost“ na samé hranici 
srozumitelnosti. Např. na str. 21 v 1. větě ve 4. odstavci chybí podmět - logicky lze 
odvodit, že podmětem má být „Valignanův urozený původ“, ale kvůli srozumitelnosti by 
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bylo lepší zvolit vhodnější formulaci. Na některých místech se objevují i prohřešky proti 
pravidlům české gramatiky – např. na str. 15 konec předposledního odstavce (A ani 
vojenská vláda rodu Ašikaga, kteří [?] roku 1333 vystřídali rod Minamoto, si ….). 
 
Otázky k obhajobě: 
 
1. V závěrečném shrnutí zmiňuje autorka i tzv. „obrácenou politiku adaptace“, která 

spočívala ve snaze Valignana vychovat z mladých Japonců „částečné Evropany“ (viz str. 

60). Promítla se tato politika nějakým způsobem do činnosti japonských křesťanů po 

definitivním zákazu křesťanství v Japonsku? Jaký byl vůbec osud oněch mladíků, kteří 

podnikli tak úspěšnou cestu do Evropy, po jejich návratu do Japonska? 

 

2. Autorka představuje ve své práci Alessandra Valignana jako renesančního člověka (viz 

název subkapitoly 3.1.), který ve své době obsáhl většinu tehdejšího vědění (studium 

práv, astronomie, fyziky, metafyziky, latiny, teologie a filozofie). Není pochyb, že pro 

šíření křesťanství ve východní Asii bylo Valignanovo působení klíčové. Zanechal nějaký 

výraznější „otisk“ i v evropském kulturním/intelektuálním prostředí? 

 

3. Valignano přišel se zcela novým přístupem ke způsobu šíření křesťanství v 

„neevropském“ kulturním prostředí. Měl v tomto ohledu nějaké následovníky ve 

východní Asii (např. Matteo Ricci v Číně) či v jiných částech světa? 

 

 
Datum: 5. 9. 2013 
 
 
 
       _______________________________ 
           Podpis oponenta práce 


