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Bodové 
hodnocení 

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

Logická stavba práce       (6 b) 6 

Práce s literaturou včetně citací (5 b) 5 

Stylistická úroveň (4 b) 3 

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

CELKEM 22 

 
Hodnocení: výborně: 21-25 b., velmi dobře: 16-20 b., dobře: 11-15 b. 
 
Celkové hodnocení: výborně 
 
Komentář k posudku: 
 
1. Téma práce je atraktivní, v naší literatuře dosud nezpracované a mimo japonské 
prostředí v podstatě neznámé. Práce má proto vysokou objevnou hodnotu. Co do 
hloubky zpracování by však mohla autorka více propojit žánr sararíman senrjú 
s klasickou poezií – zejména když odkaz na tuto paralelu je součástí názvu práce. I 
v klasické heianské poezii byla řada témat (těžká služba vojáka na hranicích, odloučení 
od rodiny či milované osoby, drobné křivdy a nespravedlnosti), která do značné míry 
souzní s každodenními problémy současných sararímanů. Při analýze básní podle témat 
by také bylo vhodné věnovat více prostoru „teoretickému“ shrnutí a neomezovat se jen 
na výklad vlastního smyslu básně.  

2. V práci se objevují drobné jazykové „prohřešky“, a to zejména u překladů básní. 
Vezmeme-li však v úvahu, že práci psala posluchačka, pro kterou není čeština rodným 
jazykem, nelze jí tyto drobné nepřesnosti vyčítat.  
 
Otázky k obhajobě: 
 

1. Při klasifikaci básní sararíman senrjú autorka vychází z témat (obsahu) jednotlivých 

básní, jako v podstatě jediného kritéria. Bylo by však možné najít u básní tohoto žánru i 
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jiné kritérium (např. roční doba), podle kterého by bylo možné tyto básně rozdělit do 

jednotlivých skupin? 

 

2. Drobná připomínka se vztahuje k transkripci japonštiny do latinky. V ediční poznámce 
autorka objasňuje, že s výjimkou citací převzatých z anglicky psané literatury jednotně 
používá českou transkripci. Originální texty však přepisuje Hepuburnovým 
transkripčním systémem a tuto transkripci pak občas přenáší i do komentářů. 
Diplomantka by měla objasnit, co bylo příčinou nedodržení jejích vlastních omezujících 
podmínek. 
 

Závěr: 

I přes drobné výhrady obsažené ve výše uvedeném komentáři považuji práci za 

mimořádně zdařilou a doporučuji autorce, aby zvážila publikaci vybraných částí práce 

(včetně příslušných básní a jejich překladů)  

 
Datum: 16. 6. 2013 
 
       _______________________________ 
       Podpis oponenta práce 
 
 


