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Základní charakteristika práce. 

Jedná se o teoretickou práci věnující se zajímavé problematice rozvodu v důchodovém věku u 

vybrané skupiny japonské společnosti. 

 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Ano, v úvodu autorka jasně formuluje předmět svého zkoumání, nastiňuje základní strukturu práce a 

v závěru vznesené otázky zodpovídá. 

 

Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce přehlednou 

strukturu? 

Práce je přehledně a logicky strukturovaná, kladené argumenty jsou přesvědčivé a uváděné 

v odpovídajícím kontextu. 

 

 

OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, vhled autora do 

problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

V úvodu autorka seznamuje s genezí vybraného tématu tzv. nure očiba a poukazuje na to, že se jedná 

o fenomén v japonské společnosti nově diskutovaný. První část je věnována obecnému tématu 

rozvodovosti a popisu jeho vývoje v posledních 30 letech. V druhé části autorka vymezuje specifickou 

generaci 1945-47, která je sice velmi úzká, ale výběr je dobře zargumentován. Třetí část přibližuje 

rodinné a genderové poměry v japonské společnosti v 2. pol. 20. století, čímž poskytuje širší kontext 

studované problematice. Zde by mohlo být přínosné srovnat některé z uváděných statistik s daty z 

ČR, některé z evropských společností, případně průměrem EU. Čtvrtá část řeší klíčové téma vlivu 

odchodu muže do důchodu na spokojenost v manželství a klade zajímavé otázky nejen pro japonskou 

společnost. 
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Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických analýz, 

provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení výzkumných 

otázek, naplnění cílů práce). 

Závěr opětovně zdůrazňuje potřebu znalosti specifik japonské společnosti ke zkoumání fenoménu 

nure očiba.  Autorka formuluje závěr, že dvě velmi odlišně konstituované identity muže a ženy, které 

se v produktivním věku jeví jako kompatibilní, v důchodovém věku v dnešní individualizované 

společnosti kompatibilitu ztrácejí, což generuje problém jak pro vztah, tak i pro celou společnost.  

 

 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-162 tis. 

znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora od převzatých, 

seznam literatury atd.) 

Rozsah práce je dostatečný, citační normy jsou odpovídající. 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, zahraniční 

literatura, datové zdroje,…) 

Práce zahrnuje rozsáhlý seznam zahraniční literatury. 

 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, označení 

příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Práce je psána velmi čtivě. Zajímavé je používání japonských pojmů, které vystihují specifika japonské 

společnosti. 

 

Celkové hodnocení práce 

Práce zpracovává zajímavým a důsledným způsobem klasické téma rozvodovosti, ale ve velmi 

originálním kontextu japonské společnosti. Je zpracována velmi systematicky, ale přitom neztrácí 

čtivost. Celkově práci hodnotím jako výbornou. 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

Mluvíte zde o nure očiba jako o problému především poválečné generace. Jak byste na základě 

nastudovaných pramenů odhadovala, že se tento fenomén bude dále v japonské společnosti vyvíjet 

obecně? Vidíte zde některé možné paralely s evropskou společností nebo naopak protipóly? 
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