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Posudek bakalářské práce 

 

Diana Vávrová: Styky Japonska se Západem v letech 1853–1868, 

Praha 2015. 

 

Poslední, tokugawský šógunát, existoval v Japonsku přes čtvrt 

tisíciletí. Během prvních  desetiletí 17. století šógunát postupně uzavřel 

zemi působení vlivu cizinců, jedinou výjimkou byli Nizozemci, jimž 

Japonci povolili zřídit obchodní stanici na ostrůvku Dedžima. Na přelomu 

18. a 19. století se Rusové a Britové neúspěšně pokusili změnit tento stav 

(1. kapitola – Neúspěšné pokusy o navázání kontaktů s Japonskem na 

přelomu 18. a 19. století), otevření Japonska se stalo až důsledkem 

expedice amerického komodora Matthewa Calbraitha Perryho v první 

polovině 50. let 19. století (2. kapitola Komodor Perry a otevření 

Japonska). Amerického příkladu následovaly další státy, což vyvolalo 

hlubokou vnitřní krizi v zemi, jíž autorka prezentuje a hodnotí ve 3. 

(Vnitřní vývoj země a cizinci do roku 1860) a 4. kapitole (Éra Bunkjú 

v letech 1861–1864). Poslední, 5. kapitolu, pak autorka věnovala vývoji 

v posledních létech před pádem šógunátu a restaurací Meidži (Na cestě 

k reformám Meidži).  

Struktura práce je adekvátní vzhledem ke zvolenému tématu, text 

však bohužel trpí značnou popisností. Úvod je nerozsáhlý, zčásti je 

věnován popisu obsahu práce, což je velmi častý nedostatek bakalářských 

prací. Také závěr (1,6 strany textu) patrně neobsahuje odpovědi na všechny 

otázky, které si autorka položila nebo spíše měla položit. Bibliografie 

jednoznačně odráží limity autorčina úsilí – z uvedených deseti monografií  

je osm obecné povahy (Gordon, Reischauer, Beasley, Sansom, Jansen, 

Totman, Tsuzuki, Goto-Jones), speciálně zaměřené k tématu jsou jen dvě. 

O něco lepší obraz poskytuje seznam odborných studií. Sotva lze 

akceptovat skutečnost, že autorka podle svých slov využila jen jedinou 
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práci v češtině (překlad Reischauera). Sám autor tohoto posudku 

publikoval studii k tématu reforem Meidži. Ostatně výsledky našich 

japanistů nepochybně nelze opomenout. 

Navzdory uvedeným připomínkám mohu konstatovat, že kolegyně 

Vávrová pochopila a v podstatě správně zhodnotila základní aspekty 

zkoumané problematiky. Předloženým textem prokázala požadovanou 

schopnost samostatné odborné práce, která splňuje základní požadavky 

kladené na tento druh odborného textu. Navrhuji hodnotit práci 

klasifikačním stupněm v e l m i  d o b ř e. 

V Hostivici, 19. srpna 2015. 

 

 

                                                 Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. 

  


