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Bodové 

hodnocení 
Hloubka přístupu k tématu,  schopnost stanovit a naplnit cíle práce  (7 b) 2 
Logická stavba práce       (6 b) 4 
Práce s literaturou včetně citací (5 b) 2 
Stylistická úroveň (4 b) 1 
Úprava práce (text, tabulky, obrazová příloha)  (3 b) 2 
CELKEM 11 

 
Hodnocení: výborně: 21-25 b., velmi dobře: 16-20 b., dobře: 11-15 b. 
 
Celkové hodnocení: dobře, práci doporučuji k obhajobě 
 
Poznámky a otázky k obhajobě: 
 

1. V práci na několika místech používáte termíny „sňatek“, „svatba“, atp. Není však 
vždy jednoznačné, zda tím myslíte oddávání osob stejného pohlaví  (např. s. 8, 
kde uvádíte: „Homosexuálové jsou normálními členy společnosti, a není jediný 
důvod, proč by jim měla být upírána práva, která mají heterosexuální páry, např, 
svatbu.“) či oddávání osob různého pohlaví, kdy jeden z dvojice je však 
homosexuální orientace (jak lze předpokládat u středověkých církevních svazků, 
např. s. 20, kde vycházíte ze Spencera, s. 80: „Pierre de la Palude vysvětloval, proč 
nesmí církev oddavat homosexuály – takovéto vysvětlování by nebylo vůbec potřebné, 
kdyby k homosexuálním sňatkům nedocházelo). Skutečně ve středověku 
přistupovaly ke svátosti manželství osoby stejného pohlaví? 

 
2. V Úvodu (s. 9) stavíte vedle sebe termíny „úruningu“ a „gei“ bez bližšího 

vysvětlení. Jedná se o označení téhož? 
 

3. Objasněte tvrzení: „Jedinou výjimku tvořily zločiny s homosexualitou spojené 
(například vražda ze žárlivosti či milenecká sebevražda), zde však nehraje 
homosexuální vztah vůbec žádnou roli (Pflugfelder, 2007, s.106).“ (s. 13) 

 
4. Na s. 18 v poznámce pod čarou doplňujete: „Starověký Řím si mužnosti velice vážil, to 

podporuje i fakt, že volební právo měli pouze muži; ženy a děti nikoliv.“ V jaké kultuře 
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čí státním zřízení od starověku do současnosti měli nebo mají volební právo muži, 
ženy a děti? Měli v antickém Římě volební právo všichni muži? 

 
5. Na s. 28 uvádíte: „Rokem 1686 se začínají psát moderní japonské dějiny. Po téměř 

dvou a půl století izolace se Japonsko otevírá světu…“ V roce 1686 stále trvalo období 
Edo (1603 – 1867), v tomto roce došlo k povstání Džókjó. 

 
6. Chybným přepisem japonských jmen a termínů z použitých anglických zdrojů 

upozorňujete na neznalost povahy japonského jazyka a zařazení těchto termínů do 
širších souvislostí. Např. Funado no O (Funado no Ó), džido (džidó), klášter Sanpoin 
(Sanpóin), hora Koja (Kója), aj. Stejně tak chybujete ve jménech historicky 
zavedených osobností: Girolamo Savonarola (uvádíte Savanarola) nebo Michelangelo 
Buonarotti (uvádíte Buanorotti). Při uvádění čínských slov nepoužíváte jednotnou 
formu přepisu, např. „dynastie Čou“ vs. „sbírka básní Shijing“. 

 
7. Kromě častých překlepů a vynechaných nebo opakujících se slov ubírá práci na 

serióznosti také mnoho prohřešků proti českému jazyku (shoda podmětu 
s přísudkem, skloňování zájmen i podstatných jmen, používání velkých a malých 
písmen, chyby v pasivu, aj.). 

 
8. K polemizování a diskusi dále vybízí řada tvrzení, která uvádíte jako fakta. Např. 

odstavec týkající se konce 17. století (s. 23), zmínka o „vzniku reformátorského směru“ 
(s. 22) v 16. století (uvádíte jména Luthera a Kalvína, aniž byste zmínila Jana Husa a 
počátek reformace 15. století) nebo odvážné tvrzení týkající se 80. let 20. století: 
„Medicína ještě v této době nebyla na příliš vysoké úrovni…“ (s. 41). 
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