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Posudek vedoucího práce  

Milan Kroulík: Cosmology and Exile in the Wider Yamato Court 

 

1) Struktura argumentace (5) 

Práce je přehledně členěná; struktura prezentovaná v obsahu odpovídá záměru 

autora, byť tato struktura jistě není jedinou, kterou by bylo možné pro deklarovaný záměr 

použít, např. představení používané metodologie na začátku práce by usnadnilo pochopení 

autorova celkového záměru. Autor práci dělí, kromě úvodu a závěru, na dvě základní části. 

V první přináší popis dobového pozadí vzniku kronik a základní informace o kronikách 

samotných. Druhá část pak tvoří analytické jádro práce, kde narativy podrobuje strukturální 

analýze.  

Práci lze vytknout jistou nevyváženost při předkládání informací s ohledem na 

potenciálního čtenáře; na jedné straně autor detailně vysvětluje dobové pozadí, na druhé 

některá ne úplně samozřejmá data či znalost teorií u čtenáře předpokládá a odkazuje na ně 

bez bližšího upřesnění (datace, krátké shrnutí formou poznámky pod čarou atd.). Strohost je 

ostatně charakteristická pro celou práci. Práce má propracovanou argumentační strukturu a 

argumentační kroky sledují vytyčený cíl. Nicméně ne všechny argumentační kroky na sebe 

plynule navazují a někdy jakoby některé dílčí kroky chyběly. To opět znesnadňuje pochopení 

autorova záměru a nezřídka nechává čtenáře na pochybách, jestli je chyba na straně autora 

či čtenáře.  

Pro analytickou část si autor zvolil komentované parafráze původních narativů. 

Domnívám se, že se jedná o legitimní způsob práce s materiálem, neboť kromě shrnutí 

daného narativu vidíme, jak autor příběh chápe. V dalším kroku autor popisuje konkrétní 

strukturu. Autor pracuje s prvními svazky obou kronik (spatial reasons). Domnívám se, že by 

autor měl (ideálně při obhajobě práce) lépe zdůvodnit, proč se ostatním částem kronik 

nevěnuje.  

Autor práce není japanolog, a tak se při parafrázi sekundárních zdrojů můžeme setkat 

s několika neobratnými formulacemi či nepřesnostmi ve vztahu k japonským reáliím, které 

jsou ovšem ve většině případů spíše kosmetickou vadou a hlavní argumentační linie se přímo 

nedotýkají. 

 

2) Formální úroveň (5) 

Autor velmi dobře pracuje s poznámkovým aparátem v případě sekundární literatury, 

kdy jsou zásadní tvrzení podložena odkazem na příslušný zdroj. Zbytečně komplikovaná je 

však citace primárních zdrojů. Autor si volí vlastní systém označování příslušných míst 

citovaných kronik (např. Summary Book I, chap. 23-24), bohužel je výsledný systém poměrně 
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nejasný. Používaný systém teoreticky překonává problém závislosti na konkrétním překladu 

kroniky, citované místo však definuje relativně vágně. Vzhledem k tomu, že autor jednak 

nepoužívá více verzí primárních pramenů a jednak cituje pouze z jejich prvních svazků, 

stačilo by používat standardní bibliografický odkaz na citovanou verzi. Používaný systém by 

se ovšem osvědčil v práci většího rozsahu, kde by byl zejm. v systému průběžných citací 

efektivní.  Nešťastně používané „Summary Book I“ je zavádějící a pro pochopení systému je 

nutné řádné pročtení stran 21 a 22.  

Práce na první pohled působí formálně dobře zpracovaná. Bohužel, při bližším 

pročtení se setkáváme s řadou překlepů (p. 22: Asheknazy, p. 25: he editors atd.) či 

typografických chyb (jedna ze závorek v kurzívě), autor není konzistentní v používání kurzívy 

u názvů literárních děl, cizích slov a jmen, v řadě vět se objevují „zapomenuté“ předložky, 

členy apod.  

 

3) Práce s prameny (6)  

Autor velmi dobře pracuje se sekundárními prameny, které používá s rozmyslem a na 

patřičných místech. Autor by mohl ve větší míře používat odkazy na sekundární literaturu i 

v analytické části práce, což by podpořilo jeho argumenty a propojilo autorův přístup se 

stávajícím badatelským diskurzem. Práce je také vybavena velmi kvalitní bibliografií, se 

kterou autor skutečně pracuje. 

Pokud jde o primární prameny, autor pracuje s anglickými překlady kronik. S textem 

pracuje výše uvedeným způsobem; tj. parafráze textu a komentář, což považuji za legitimní 

vzhledem k povaze práce. Vzhledem k tomu, že nepracuje s primárními jazyky, vnímám jako 

slabinu práce, že se spoléhá pouze na jednu verzi překladu.  

 

4) Vlastní přínos (8) 

Celkově je práce originální a jsem přesvědčen, že zvolená metodologie, resp. celá 

práce, by si zasloužila (např. v jiné školní práci či odborném článku) rozpracování zahrnující 

další texty daného období a další struktury v nich obsažených narativů. Autor ukázal, že 

zvolená metodologie s pečlivěji „vyargumentovanou“ linií, dokáže i v případě 

dálněvýchodního textu přispět k porozumění dané kultuře a náboženskému kontextu.  

 

    5) Obecný přesah práce (7) 

Obecný přesah je obsažen už v základním projektu práce, která aplikuje metody sociální 

antropologie na konkrétní dálněvýchodní náboženský kontext, respektive na mytologii a 
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historiografické texty. Téma a jeho zpracování je zajímavé minimálně pro toho, kdo se 

zabývá obdobným typem materiálu (čínské Shujing, Chunqiu atd., korejská Samguk jusa, ad.) 

    

Celkové hodnocení (31)  

Celkově je práce originálním pokusem aplikovat antropologické metody na narativy 

japonských kronik, který hodnotím jako vcelku zdařilý v intencích daného typu práce. Je 

třeba pozitivně ocenit autorovy znalosti oblasti mimo jeho hlavní specializaci, tj.  oblasti 

japonské mytologie a historiografie a originalitu metodologie. 

Práci doporučuji k obhajobě a s ohledem na kritéria hodnocení závěrečných prací 

hodnotím známkou výborně. 

 

V Praze, dne 10. 6. 2014 

 

 

Mgr. Marek Zemánek, M.A. 

 


