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Průběh obhajoby: Student stručně představit práci, vedoucí shrnul svůj příznivý

posudek a předseda komise doc. Chlup shrnul velmi kritický posudek
oponentky. Oponentka práci vytýká, že nenaplňuje své příliš
ambiciózní závěry, že je na řadě míst málo srozumitelná a do příběhů
včítá něco, co v nich není.

Student na svou obhajobu v první řadě uvedl, že vidí základní
problém v nekompatibilitě svého diskursu s oponentčiným. Takto
např. při jeho analýze příběhů oponentka příběhy četla pouze na
rovině vnějškových událostí a nepochopila, že diplomant vedle toho
analyzuje i hlubší strukturu příběhů. Doc. Chlup konstatoval, že v
tomto ohledu musí s diplomantem souhlasit a vidí problém pouze v
tom, že diplomant jasně svůj postup nevysvětlil a nesnažil se názorně
ukázat, jak ke svým výkladům dospěl. Problém tak není ve
faktograficky chybné práci s prameny, nýbrž v příliš rychlých
přechodech mezi příběhy a jejich výslednou interpretací, která může
být matoucí pro toho, kdo na podobné strukturalistické rozbory není
zvyklý. Situaci by bylo možné snadno řešit podrobnějšími
poznámkami pod čarou, které by jednotlivé interpretační kroky
komentovaly a konkrétněji vztahovaly k dílčím textovým pasážím.
Podobný problém je i s nesrozumitelností práce: doc. Chlup zde
hlavní slabinu práce vidí v jejím příliš kondenzovaném vyjadřování,
které je srozumitelné pouze pro toho, kdo je dostatečně seznámen se
všemi typy teoretických diskursů, s nimiž diplomant pracuje. Tento
problém v rámci Ústavu filosofie a religionistiky nevyvstává, protože
tu jsou teoretické diskursy do velké míry sdílené; ve vztahu k
externím odborníkům nereligionistům je nicméně třeba s
potenciálními nedorozuměními počítat a bylo by třeba své myšlenky
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více rozvádět.
Mgr. Kozák se dotázal, jak by se diplomant hájil proti oponentčině

námitce, že práce nemá obecný přesah. Diplomant se pokusil stručně
předvést, v čem tento přesah spatřuje: totiž v propojení teoretických
přístupů, které se běžně nepropojují (metoda grid/group Mary
Douglas, foucaultovská postmoderní analýza mocenských vztahů,
strukturalistická interpretace mýtů leachovského typu), a v jejich
unikátní aplikaci na japonský historický materiál. Komise mu dala za
pravdu, že práce je v tomto ohledu opravdu brilantní a dosahuje
nebývalé interpretační syntézy.

Na základě této obhajoby se komise přiklonila k názoru vedoucího
a práci se rozhodla hodnotit jako výbornou.

Klasifikace obhajoby: výborně
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