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Posudek vedoucího bakalářské práce 
 
Jméno a příjmení: Michaela Očková 
Studijní obor:  Japonská studia 
Název práce: Mezinárodní migrace pracovních sil v současném Japonsku 
Vedoucí práce:  Doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. 

 Bodové hodnocení 

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

Logická stavba práce       (6 b) 6 

Práce s literaturou včetně citací (5 b) 5 

Stylistická úroveň (4 b) 4 

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

CELKEM 25 
 
Hodnocení: výborně: 21-25 b., velmi dobře: 16-20 b., dobře: 11-15 b. 
 
Celkové hodnocení: výborně, práci doporučuji k obhajobě 
 
Komentář 
Práce se zabývá vysoce aktuálním problémem, který má v současném Japonsku dalekosáhlé politické, 
ekonomické, sociální i kulturní důsledky a vyžaduje si proto interdisciplinární přístup. Autorka se 
v uvedené problematice spolehlivě zorientovala, jasně si stanovila základní výzkumnou otázku, přesně 
formulovala jednotlivé hypotézy a vhodně volila metodu řešení. Při studiu vycházela z reprezentativní 
literatury, kterou vhodně a hojně citovala. Závěry jsou jasně formulovány a jsou logickým vyústěním 
předchozí diskuze. Celá práce je psána kultivovaným odborným jazykem bez zbytečného nafukování 
textu.  
Svým rozsahem i hloubkou zpracování předložená práce vysoce překračuje běžné nároky kladené na 
bakalářské práce. 
 
 
Otázky k obhajobě: 
 V závěru práce autorka konstatuje, že „budoucí imigrační strategie japonské politiky se bude výrazně lišit 
od původních modelových typů imigračních politik a bude muset být ve velké míře specificky upravena 
pro japonské prostředí.“ (s. 44). Otázkou však zůstává, do jaké míry se naopak japonské prostředí zásadně 
změní pod vlivem silnějších imigračních tlaků. Domníváte se, že půjde o přirozený proces postupného 
vstřebávání nových vlivů, nebo bude tato změna spíše vycházet z direktivních zásahů shora?  
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