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Bodové 
hodnocení 

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

Logická stavba práce       (6 b) 5 

Práce s literaturou včetně citací (5 b) 3 

Stylistická úroveň (4 b) 3 

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

CELKEM 18 

 
Hodnocení: výborně: 21-25 b., velmi dobře: 16-20 b., dobře: 11-15 b. 
 
Celkové hodnocení: velmi dobře 
 
Komentář: 
 
1. Práce si stanoví ambiciózní cíl, který je však formulován jen velmi obecně; práce 
postrádá jasně vyjádřenou základní výzkumnou otázku, na kterou by pak dokázala 
poskytnout přesvědčivou odpověď. Z názvu lze očekávat, že se text bude věnovat 
především analýze „myšlenek zenového buddhismu“ (jakých myšlenek?); tuto analýzu 
však čtenář hledá jen velmi obtížně – ve 2. kapitole autorka podává stručný přehled 
vývoje zenového myšlení (nikoli jednotlivých „myšlenek“ per se) a ve 4. kapitole již 
aplikuje zenové „myšlenky“ na oblast architektury, zahradního umění a malířství. 
Diskurzní analýza zenového myšlení tak v práci zcela chybí. 
 
2. Na práci je nutno ocenit poctivou snahu autorky postihnout projevy zenové myšlení 
ve vybraných oblastech japonského umění. Diplomantka se však více soustředí na 
charakteristické rysy jednotlivých uměleckých proudů a explicitnímu vlivu jednotlivých 
zenových „myšlenek“ se věnuje v podstatně menší míře. Práce má tak charakter spíše 
kunsthistorický nežli „filozofický“.   
 
3. Přínosem práce je zejména bohatá obrazová příloha, na které autorka názorně 
demonstruje, v jaké podobě se zenový vliv odrazil ve zvolených oblastech japonského 
umění. 
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Otázky k obhajobě: 
V samém závěru autorka tvrdí, že „žádný jiný směr nebyl s japonským myšlením, 
kulturou a vlastně i stylem života tak provázaný a přitom tak univerzální a překračující 
hranice času a prostoru jako zen“, a dále dodává „nejspíš právě proto je zenový odkaz 
v japonské kultuře a myšlení živý dodnes“ (str. 65). V tomto ohledu se nabízejí dvě 
otázky: 1) Je ona provázanost zenu a stylu života výhradně japonským specifikem? Jak 
se toto spojení projevuje v jiných kulturách ovlivněných zenovým myšlením, například 
v kultuře čínské? 2) Může autorka doložit své tvrzení o životnosti zenového odkazu 
v myšlení dnešních Japonců na konkrétním příkladu? 
 
 
Datum:  29. 1. 2016 
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