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Bakalářská práce Barbory Ambrožové má poněkud exotické téma a je koncipována jako práce 
teoretická, neaspiruje tedy na vlastní terénní výzkum. Autorka pojednává o zeměpisně i 
kulturně velmi vzdálené oblasti, se kterou nemá přímou zkušenost. To neznamená, že se 
s problematikou neseznámila důkladně a náležitě, práce je založena na práci s literaturou, 
převážně anglicky psanou, v Seznamu použité literatury sympaticky roztříděnou a zjevně 
založenou na dobře provedené rešerši a doporučeních kompetentního vedoucího práce. 
Ke kompletnosti výběru nejsem kompetentní se vyjádřit, ale budí respekt, stejně málo mohu 
kritizovat kvalitu zpracování reálií či historický výklad problému, téma je mé odbornosti 
přece jen dosti vzdálené, ocenil jsem doplnění odborných termínů v japonštině, které svědčí o 
dlouhodobějším a hlubším zájmu autorky o tématiku. 
Po technické stránce práce plně splňuje požadavky kladené na práce tohoto typy, je 
zpracována pečlivě, náležitě cituje a odkazuje, je napsána pěkným jazykem s vcelku 
minimálním množstvím překlepů a gramatických prohřešků. V českém prostředí je tato práce 
nepochybně podnětná a eventuální čtenáře seznámí s novými poznatky a skutečnostmi. 
K práci mám dvě výhrady, které podle mého mínění brání atestaci výborně. Autorka 
přistupuje k problematice zaníceně, což by nevadilo, kdyby toto zanícení nebylo apriorní do té 
míry, že se nenechá ovlivnit ani zjištěním skutečností, které mohou svědčit pro opačné 
stanovisko, než zaujímá autorka. Jestliže na příklad autorka konstatuje vysokou sňatečnost 
ainuovské a majoritní populace, nerozumím zcela, proč tento jev chápe jako spíše nežádoucí. 
Z jejího výkladu zřetelně vyplývá, že Ainuové se odlišují od většinové populace nejen 
jazykem – pokud autorce správně rozumím, dnes už původním jazykem Ainuové většinou 
nemluví – ale také některými fyzickými rysy, které jsou většinovou společností hodnoceny 
tradičně negativně. Pokud tyto rysy nebrání relativně vysoké sňatečnosti, viděl bych to jako 
příznivý jev, obě populace se postupem doby budou vnějškově podobat více než v minulosti a 
tenze mezi nimi zeslábnou. Jedna kapitola práce Babory Ambrožové se jmenuje „Ainuové: 
jizva na japonském těle“. Z textu mi nebylo jasné, kdo je autorem této metafory. Vidí to tak 
většinoví Japonci, Ainuové nebo vnější, s prominutím, západní pozorovatel? To nevím ani já 
ani autorka, minimálně to není předmět jejího výzkumu. Metafora ukazuje k jisté 
předzkušenostní perspektivě. O pár řádků níže ukazuje autorka, jak této perspektivě rozumí a 
poukazuje na jiné – autorka píše „přírodní národy“, to je kontradikce, národ z definice není 
struktura přírodní, ale kulturní či civilizační. Pokud tomu rozumím správně, Ainuové dosud z 
etnosociologického hlediska národem nejsou, proto je autorka souřadně zařazuje vedle 
barukamin, nečistých etnických Japonců, jako další neplnohodnotnou a neplnoprávnou 
japonskou menšinu. Sem řadí také půl milionovou korejskou národnostní menšinu žijící 
v Japonsku. Toto tradiční rozlišení mezi národem a národností, které má čeština, v autorčině 
práci chybí. Nemyslím si, že užívání tohoto rozlišení nevede k problémům, ale postrádám 
v práci B. Ambrožové diskusi na toto téma. Rozumím-li jí správně, snaží se situaci popsat 
specificky japonský příklad národního obrození Ainuů, ale nenacházím v seznamu literatury 
tituly, které by jí něco takového umožnily tématizovat. Na FHS UK bych očekával v seznamu 



literatury třeba práce prof. Hrocha. V seznamu sice je práce A. Gellnera, ale v práci jsem na ni 
nenalezl žádný odkaz.  
Moje druhá námitka se týká výkladu japonského nacionalismu. Ten je v autorčině podání 
podnětný a patří mezi největší přínosy práce. Na s. 28 se autorka dopracovala jistého 
specifického výměru japonské identity. Zde bych očekával alespoň zmínku o specifičnosti 
japonského kapitalismu, jehož úspěch bývá tradičně vysvětlován na základě specifických rysů 
japonských firem, které kopírují strukturu japonského klanu a na odlišném výměru 
konkurence, který pozoruhodně souznívá s tím co na toto téma napsala Ambrožová v jiném 
kontextu. 
Závěrem chci konstatovat, že bakalářská práce Barbory Ambrožové je v zásadě zdařilá a 
splňuje předpoklady pro obhajobu. V tomto smyslu ji doporučuji a navrhuji známku „velmi 
dobře“. 
 


