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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Práce se zabývá přítomností amerických vojenských základen na japonském ostrově Okinawa. Stručně nastiňuje 
historické kořeny této přítomnosti a sleduje postoj japonské veřejnosti i vlád k ní. Dospívá k závěru, že likvidace 
základen není v japonském bezpečnostním ani ekonomickém zájmu a naznačuje alternativní řešení této sporné a 
citlivé otázky. 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Autorka nejprve sleduje vývoj problému v historické perspektivě a poté svou pozornost soustřeďuje na 
dynamicky se vyvíjející postoj japonské veřejnosti a klíčových politických sil v zemi k americkým základnám 
v posledních dvaceti letech. Čerpá přitom z dostatečného množství odborné, především anglicky psané literatury, 
jakož i primárních zdrojů dostupných na internetu. Rozbor použité literatury by si však zasloužil více než jen 
pouhý jeden odstavec a metodologické ukotvení práce určitě více než pouhou jednu větu... 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
 
Práce je zpracována pečlivě, bez zásadnějších jazykových prohřešků. Autorka na vhodných místech správnou 
formou odkazuje na literaturu. Ani grafické úpravě (?) není co vytknout. Zarazí snad jen „Institut mezinárodních 
vztahů“ na obálce – přesto má ještě Michaela Smidová před obdržením svého prvního akademického titulu čas 
ujasnit si, na kterém institutu na něj aspiruje. 
  
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
  
Je třeba určitě ocenit autorčiny jasně formulované závěry, jež implicitně vyvěrají z předchozí analýzy zkoumané 
problematiky.  
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
 
Autorka by měla při obhajobě vyjasnit, do jaké míry je otázka amerických základen klíčovou otázkou 
japonského politického života. Zda skutečně platí, že postoj k pokračující americké přítomnosti na Okinawě 
rozhoduje o výsledku japonských voleb (jak by se zdálo z výkladu na s. 30), anebo zda naopak nízká účast 
v referendu v roce 1996 svědčí o celkovém nezájmu o řešení této otázky (s. 32). 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
 
Práci  Michaely Smidové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou velmi dobře. 
 
Datum: 11. 6. 2013       Podpis: 
 
 
Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 



neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 
 
 


