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Bodové 
hodnocení 

Hloubka přístupu k tématu,  schopnost stanovit a naplnit cíle práce  (7 b) 4 

Logická stavba práce       (6 b) 4 

Práce s literaturou včetně citací (5 b) 3 

Stylistická úroveň (4 b) 3 

Úprava práce (text, tabulky, obrazová příloha)  (3 b) 2 

CELKEM 16 

 
 
Hodnocení: výborně: 21-25 b., velmi dobře: 16-20 b., dobře: 11-15 b. 
 
Celkové hodnocení: velmi dobře 
 
Komentář: 
 
Hloubka přístupu, stanovení cílů, teoreticko-metodologická východiska 
Uvedená práce postrádá přesné vymezení problému, který autor řeší, rozpracovaný do 
podoby konkrétní výzkumné otázky, případně výzkumných hypotéz. V úvodu práce 
deklarovaná snaha „prozkoumat vzájemné vztahy obou vlád“ a hledání „příčin, které 
vedly k výše zmíněným snahám o uzurpaci moci“ je příliš obecná a v žádném případě ji 
nelze považovat za definici řešeného problému.  
Absence jasné definice problému se pak nutně odráží i v teoreticko-metodologických 
východiscích; přesněji řečeno práce nemá vůbec žádná teoretická východiska, ba co více, 
autor se ani nesnaží zhodnotit dosavadní stupeň poznání této problematiky či alespoň 
ukázat, jaké existují rozdíly mezi jednotlivými odborníky v pohledu na tento problém. 
Práce tak má výhradně popisný charakter a až na výjimky neobsahuje žádnou diskuzi či 
polemiku. Ve své podstatě je to tedy jen shrnutí obecně známých faktů, které nepřináší 
nic nového a neposunuje naše poznání.   
 
Struktura a obsah práce  
Struktura práce se zdá být logická s ohledem na studovanou problematiku. Po obsahové 
stránce je však zcela nevyvážená. Nejobsáhlejší je kapitola 1, která je však jen pouhým 
historickým přehledem. Naproti tomu kapitola 3, ve které by autor mohl provést 
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seriózní analýzu na základě primárních dat, je po obsahové stránce velice stručná 
(pouhých 10 stran) a povrchní.  
 
Práce s literaturou/citace 
Vzhledem k tomu, že práce má téměř výhradně popisný a jen okrajově analytický 
charakter, očekával bych, že se autor bude hojně odkazovat na literaturu, ze které čerpal 
jednotlivá fakta – nepředpokládám, že by veškeré informace uváděné v práci byly 
výsledkem jeho vlastní badatelské činnosti. Skutečnost je však opakem. V celé kapitole 1 
(str. 9-37) je pouhých 13 odkazů na literaturu, přičemž text je mimořádně bohatý na 
události, osobnosti a další historické souvislosti.  
Autor doplňuje hlavní text řadou vysvětlujících poznámek pod čarou; jejich vypovídací 
hodnota je však častokrát nulová, neboť jde jen o opakování už jednou zmíněné 
informace, doplněné pouze o znakový zápis, který by bylo možné uvést přímo v hlavním 
textu. Jako příklad lze uvést třeba pozn. č. 27 (str. 16) – v hlavní textu autor píše: „….měla 
následně řešit nová apelační kancelář zaššokecudanšo…“; v poznámce je uvedeno 
následující vysvětlení: „Apelační kancelář zaššokecudanšo (雑訴決断所)“; v tomto 
případě se navíc jedná o chybnou transkripci, neboť příslušný úřad se správně jmenoval 
zasso kecudanšo (Nihon rekiši daidžiten, Šógakkan 2007).  
V seznamu „Zdrojů“ autor uvádí 19 titulů, což s ohledem na rozsah studované 
problematiky nepovažuji za dostatečné.  Literatura, na kterou se autor odvolává, má 
navíc dva základní nedostatky: 1. její kvalita a důvěryhodnost je značně nevyvážená – 
vedle renomovaných autorů typu J.W. Halla se tu objevuje například práce Masona R. H. 
P., Caigera J. G., Dějiny Japonska, (Fighter Publications, 2007), o jejíž odbornosti se vede 
řada diskuzí.  
Většina klíčových prací, ze kterých diplomant vychází a které jmenovitě zdůrazňuje 
v úvodu práce, je navíc dosti zastaralá – Sansom (1978), Vasiljevová (1986), Mass 
(1993), Hall - Tojoda (2001)  
Jednotlivé tituly jsou řazeny zcela nesmyslně podle osobních jmen autorů a v jednom 
případě je příjmení autora dokonce zkráceno na pouhou iniciálu (sic!) – viz „George S., A 
History of Japan: 1334-1615, Dawson Publishing, 1978“.  U japonských autorů diplomant 
plete osobní a rodová jména – zatímco v případě „Sakamoto S.“ odkazuje na rodové 
jméno a osobní jméno zkracuje, u následujícího autora („Shin’ichi S.“) odkazuje na 
osobní jméno a rodové jméno (Sató) jen zkracuje; navíc uvádí znakový zápis v podobě, 
ve které by se v žádném japonsky psaném zdroji nemohl objevit (sic!).  
V práci se navíc objevují i odkazy na zdroje, které vůbec nejsou uvedeny v seznamu 
použité literatury – viz. pozn. 148, kde je uveden odkaz na práci, jejímž jedním z autorů 
je Hitoši Kanno, chybí však název práce („Soil regions map of Japan based on a 
reclassification of the 1:1 million soil map of Japan (1990) according to the unified soil 
classification system of Japan; 2nd approximation (2002)“), která byla publikována 
v odborném periodiku Pedologist.  
Seznam použité literatury tak budí dojem, že diplomant příslušné publikace vůbec 
neměl v rukou a jednotlivé tituly jen převzal z jiných zdrojů.   
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Stylistická úroveň/ úprava textu 
Text práce je kultivovaný, ale trpí nedostatečnou redakční úpravou. Na několika místech 
jsou pozůstatky neopravených starších verzí, které jsou vyznačeny červeně (str. 11, 25, 
51, 55), jinde autor reduplikuje některá slova (viz str. 8 – „především z děl A History of 
Japan of Japan: 1334-1615 od George Bailey Sansoma“), či naopak vypouští podstatné 
informace (viz str. 63 –„Prescott B. Wintersteen, The Muromachi Shugo and Hanzei, z 
Medieval Japan“) 
 
Otázky k obhajobě: 
 
1. Jakým způsobem byly separatistické tendence a soupeření mezi Kjótem a Kamakurou 
hodnoceno historiky následujících období (zejména období Tokugawa). Stal se tento 
model dělby/uzurpace moci regionální vládou předobrazem obdobných procesů 
v japonské raně moderní a moderní historii?   

 
 
Datum: 19. 6. 2016 
 
       _______________________________ 
       Podpis oponenta práce 


