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Tematické okruhy SZZK Bc 
 

1. Japonská literatura 
 

1. Nejstarší literární památky 

2. Japonská a čínsky psaná poezie v období Nara 

3. Japonská poezie v období Heian 

4. Japonské literární deníky 

5. Žánr monogatari v období Heian 

6. Literární črty v období Heian a Kamakura 

7. Legendy (secuwa) v období Heian a Kamakura 

8. Válečné příběhy (gunki monogatari) 

9. Příběhy a kroniky období Nanbokučó a Muromači 

10. Řazená báseň (renga) 

11. Žánr otogizóši 

12. Prozaická literatura na počátku období Tokugawa 

13. Žánr ukijozóši 

14. Poezie haikai v období Tokugawa 

15. Žánr jomihon v období Tokugawa 

16. Žánry kibjóši, gókan a nindžóbon 

17. Satirická poezie a próza v období Tokugawa 

18. Literatura v období Meidži: setkání se západní literární tradicí 

19. Na cestě k moderní literatuře 

20. Nacume Sóseki 

21. Specifika japonského naturalismu, autoři a reakce na jejich dílo 

22. Autoři skupiny Širakaba 

23. Tvorba Akutagawy Rjúnosukeho 

24. Japonská levicová literatura 

25. Literatura v době 2. světové války a na konci 40. let 

26. Japonská poválečná literatura sengoha (hlavní rysy, okolnosti, autoři) 

27. Významní japonští autoři 60. let a jejich dílo 

28. Škola Nového vnímání (rysy, autoři a jejich dílo) 

30. Tanizaki Džun´ičiró 

31. Literární tvorba ženských autorek v moderní japonské literatuře 

32. Óe Kenzaburó: spisovatel šesti desetiletí 

33. Japonská literatura 70. a 80. let 20. století 

34. „J-bungaku“ a současná japonská literatura 
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2. Japonské dějiny 
 

1. Japonský starověký stát v 7.-10. století 

vzory a ideály; praktické fungování; hlavní političtí hráči; důl. postavy 

2. Kamakurský šógunát 

vznik; hlavní instituce; přínosy; příčiny úpadku 

3. Ašikagský šógunát 

počáteční potíže a úspěchy; mocenské mechanismy; příčiny úpadku 

4. Konsolidace vojenské vrstvy na přelomu 16. a 17. století 

vojenská stránka; instituce; charakter nového režimu 

5. Tokugawský šógunát v 17. století 

vznik; hlavní politické vztahy; hlavní témata (politika a společnost) 

6. Šógunát v 18. století 

reformní pokusy; Tanuma Okicugu; reformy Kansei 

7. Úpadek tokugawské moci v 1. pol. 19. století 

hospodářské potíže; situace vazalů; zahraniční otázka; pád Tokugawů 

8. Otevření Japonska 

hlavní pokusy o otevření; Perryho úloha; smlouvy s cizinci 

9. Reformy Meidži 

první kroky nové vlády; stručně popis hlavních reforem do r. 1873 

10. Vnitřní mocenská konsolidace v období Meidži 

rozkol 1873; charakter opozice; příprava Ústavy 

11. Japonská expanze na přelomu 19. a 20. století 

hlavní válečné události; vztah vůči sousedům 

12. Japonsko a 1. světová válka 

počáteční postoj; vztah vůči Číně; výsledky 1. sv. války pro Japonsko 

13. Japonská meziválečná zahraniční politika 

Washingtonská konference; vztah k Číně a Mandžusku ve 20. letech 

14. Japonská meziválečná demokracie ve 20. letech 

politické strany; společenské trendy 

15. Totalitarizace Japonska ve 30. letech 20. století 

ultranacionalistické hnutí; negativa „demokracie“; vývoj v armádě 

16. Válka v Tichomoří do bitvy u Midway (1942) 

diplomatická příprava; domácí vývoj; počáteční válečné úspěchy 

17. Válečná katastrofa 

bitva u Midway; vojenské neúspěchy; vojenský závěr války, kapitulace 

18. Okupace Japonska 

kapitulace; východiska a cíle; hlavní reformní kroky; geopolitické souvislosti 
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3. Japonská společnost 
 

1. Počátky koncepce nihondžinron) v období Meidži 
2. Koncepce nihondžinron v období Taišó a raném období Šówa 
3. Nové přístupy ke studiu japonské společnosti v poválečném Japonsku 
4. Koncepce nihondžinron v 60. a 70. letech 20. století 
5. Nástup revizionismu: Od teorie nihondžinron ke koncepci nihonron 
6. Demografická struktura současné japonské společnosti 
7. Krize současné japonské rodiny 
8. Postavení ženy v současném Japonsku 
9. Japonský vzdělávací systém 
10. Problém sociálního vyloučení v současném Japonsku 
11. Problém národnostních menšin v Japonsku 
12. Diskriminace v současném Japonsku 
13. Politické reformy v současném Japonsku: problémy a perspektivy 
14. Sociální politika v současném Japonsku 
15. Regionální politika a problémy regionální správy 
16. Energetická politika a životní prostředí v současném Japonsku 
17. Čtvrtý sektor – činnost nevládních (NGO) a neziskových organizací (NPO) v současném 
Japonsku 
18. Role náboženství v životě současných Japonců 
19. Japonsko v mezinárodních vztazích (územní spory, vztahy Japonsko se sousedními 
zeměmi) 
20. Nacionalismus a terorismus v současném Japonsku 


