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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Okupace Japonska v letech 1945-1952 zásadním způsobem ovlivnila poválečný vývoj japonské společnosti, a 

proto je studium charakteru, organizace, průběhu a výsledků okupační politiky podrobně studovaným a 

v odborné literatuře hojně zastoupeným tématem. Předkládaná práce přistupuje k uvedenému problému 

z pohledu americké zahraniční politiky a zaměřuje se především na posouzení „k jakým proměnám strategického 

významu Japonska v prvních letech okupace došlo, jak se podle toho měnily cíle a následně i prostředky 

okupace“ (str. 2). Tento přístup je zcela jasný a odůvodnitelný. Trochu zavádějící se mi však jeví doplňující 

otázka „do jaké míry byly reformy Japonsku vnucené okupační správou a nakolik byla sama japonská společnost 

změně kurzu po válce nakloněna“ (dtto). Jedná se totiž o zcela odlišný problém, který s americkou zahraniční 

politikou bezprostředně nesouvisí. 

Součást analýzy vnitřního vývoje Japonska během okupace je pak i hodnocení, „které aspekty americké 

zahraniční politiky v Japonsku jsou vnímány pozitivně a které naopak negativně“ (str. 2) – z formulace není 

zřejmé, zda má autorka na mysli hodnocení uvedené zahraniční politiky v USA či v Japonsku, v období okupace, 

bezprostředně po ní či v současné době. 

Obecně tedy považuji formulaci výzkumného cíle za ne příliš šťastnou.  

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

Nesourodost ve vymezení tématu práce se pak odráží i v její struktuře. Ačkoli původní projekt bakalářské práce 

předpokládal rozdělení do čtyř částí, nakonec je práce tvořena pouze dvěma kapitolami; první – popisující 

„diskuze o formě okupace Japonska na poli mezinárodní vztahů“ – je svým charakterem spíše „teoretická“ 

(vlastní teorie mezinárodních vztahů však v práci explicitně obsažena není), druhá – nazvaná „vnitřní dění 

v prvním období okupace 1945-47“ – je převážně popisná. Přímá souvislost mezi oběma kapitolami je ale 

sporná, neboť „forma okupace“ byla dohodnuta před jejím zahájením a nezměnila se po celé období 1945-52. 

Pochopitelně v průběhu sedmi let se změnil přístup USA k Japonsku, změnilo se mezinárodní prostředí, změnily 

se konkrétní kroky okupační správy, ale „forma“ zůstala až do konce okupace beze změny. Ne příliš dobře 

ujasněný je i vlastní obsah druhé kapitoly – jednou autorka chce analyzovat „vnitřní dění“ (str. 1), na jiném místě 

hovoří o „japonské vnitrostátní scéně“ (str. 2) a v jiném kontextu se zaměřuje na „vnitropolitický vývoj“ (str. 3). 

Ve skutečnosti je obsahem druhé kapitoly převážně popis jednotlivých kroků okupační správy a vlastní 

vnitropolitický vývoj (předpokládám, že autorka má na mysli vnitropolitický vývoj v Japonsku a nikoli v USA; 

toto však není z názvu zřejmé) je zmíněn je velice okrajově. 

Jednotlivé kroky okupační správy jsou nastíněny jen velmi schematicky bez hlubší analýzy. Některá dodnes 

hojně diskutovaná témat by si jistě zasluhovala větší pozornosti a hlubšího vhledu – za příklad může posloužit 

otázka role císaře ve válce (2.2.3.), kterou autorka shrnuje na pouhých 35 řádcích!  

Vzhledem k tomu, že deklarovaným cílem práce je posouzení, jak se měnila úloha Japonska ve strategických 

plánech americké zahraniční politiky, očekával bych, že poslední subkapitola nazvaná „Proměna role Japonska 

v plánech USA“ (2.4.) bude rozsáhlejší než pouhých 15 řádků. 

Autorka v práci využívá poznatků a argumentů omezeného počtu publikací, přičemž její vlastní argumentace je 

v práci přítomna jen sporadicky. Při popisu okupace v širším kontextu poválečného vývoje japonské společnosti 

postrádám například základní historické dílo Cambridge History of Japan (jmenovitě Vol. 6: The Twentieth 

Century), které je běžně dostupné v českých knihovnách.  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  



Práce je psána mírně krkolomným jazykem, že kterého občas „vystupuje“ vliv původního anglického zdroje – 

např. subkapitola 2.3.3. „Sociální reformy“ by měla být spíše nazvána „Společenské reformy“, neboť popisuje 

takové problémy jako je novela Občanského zákoníku, reforma školství, „zakládání odborů“ či „vylepšení 

podmínek pro dělníky“ (str. 34) a skutečně „sociálním“ reformám není věnována žádná pozornost. 

Z dalších méně „šťastných“ formulací vybírám následující: „etablování se za hlavního hráče“ (str. 3); „přímo 

ohrozil Japonsko jak ekonomicky, tak také fyzicky“ (str. 11); „se řadily většinou starší osoby, hlavy místních 

odvětví “ (str. 22) 

Na některých místech autorka nakládá s jednotlivými výrazy trochu neobratně. Např. na str. 21 tvrdí, že „proces 

kapitulace trval déle než dva roky“. Kapitulace bývá většinou jednorázový akt, jehož průběh může stěží trvat tak 

dlouhou dobu. Autorka měla zřejmě na mysli proces repatriace japonských občanů a vojáků z území ovládaných 

Japonskem v průběhu války, popřípadě ze sovětského zajetí. 

Nešťastné je také časné přecházení z minulého do přítomného času, což znesnadňuje pochopení smyslu textu. 

Např. na str. 3: „Americká diplomacie se vyznačuje neochotou dělit se o moc v Japonsku“ (jedná se o historický 

prézens nebo autorka hodnotí současný postoj americké diplomacie k Japonsku?) 

Práce obsahuje i řadu drobných nepřesnosti – např. na str. 7 je zmíněn předválečný japonský politika Šidehara 

Kidžúró (ve správné anglické transkripci Shidehara Kijuro), kterého autorka opakovaně přepisuje jako Shidehara 

Kjuro (navíc je sporné hovořit o „křestním“ jménu, když Shidehara nebyl křesťan a nebyl tedy pokřtěn – 

v odborné literatuře se u japonských jmen proto většinou hovoří o jménu rodovém, tj. Shidehara, a jménu 

osobním – Kijuro); na str. 10 autorka hovoří o „ostrovu Rjúkjú“ ačkoli se ve skutečnosti jedná o souostroví. 

V textu je také volně zaměňován název „Rusko“ (případně „ruský“) a Sovětský svaz (případně „sovětský“). 

 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Práce jako celek si staví ambiciózní cíle, nicméně jejich naplnění je mírně sporné. Autorce jistě nelze upřít zájem 

o problematiku a snahu postihnout všechny souvislosti studovaného problému. Právě tato snaha však vede ve 

svých důsledcích k povrchnímu „nakousnutí“ problémů a k celé řadě zkratkovitých závěrů, které nevyplývají 

bezprostředně z předchozí diskuze. Autorka pracuje výhradně s přejatými názory, které však nejsou vždy 

přijímány v odborné obci jako dostatečně reprezentativní.   

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

Do jaké míry hrály ve změně přístupu USA k Japonsku na přelomu let 1947-48 roli i ekonomické faktory, 

jmenovitě tzv. Dodgeova linie (Dodge Line)? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

I přes výše uvedené výhrady doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou dobře. 

 

 

Datum: 6. 6. 2014        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. 

 

 


