
Posudek na bakalářskou práci Šimona Dlhopolčeka 

Stvárnenie homosexuality v románe Huangren shouji spisovatel‘ky Zhu Tianwen 

 

Bakalářská práce se zaměřuje na román Huangren shouji (1994), který náleží k předním 

dílům současné taiwanské literatury s homosexuální tématikou. Úvodní část práce (kap. 2, 3) 

představuje život a dílo taiwanské spisovatelky Zhu Tianwen. Analytická část práce je 

uvedena kapitolou věnovanou fenoménu homotextuality, v níž je podán přehled navzájem 

odlišných typů literárního zobrazování homosexuality (kap. 4). Práce v jednotlivých 

podkapitolách (kap. 5.1 - 5.4) seznamuje s narativními strategiemi, typologií postav a 

motivickou výstavbou románu. Cílem analýzy je pojmenovat důležité prostředky a postupy, 

pomocí kterých spisovatelka vytváří románový obraz homosexuality, s níž nemá osobní 

zkušenost. S odkazem na provedenou analýzu je literární ztvárnění mužské homosexuality 

interpretováno jako osobní, literárně sofistikovaná výpověď ženy a spisovatelky, žijící a 

tvořící v současné taiwanské společnosti. 

Student si za metodologické východisko vhodně vybírá studie M. Putny a L. Motyčky 

(Homosexualita v dějinách české kultury), což mu umožňuje zkoumaný román zařadit do 

kategorie děl, jejichž autoři ztvárňují homosexualitu „cestou manifestace“ a současně 

využívají strategie intertextuality a další specifické postupy výstavby literárního narativu. 

Tuto část práce poškozuje jistá zkratkovitost, některé pojmy (např. „konceptuální 

modifikace“) by si zasloužily důkladnější představení. 

Podkapitola věnovaná intertextuálním postupům (5.1) se zaměřuje na tu vrstvu románu, 

která vykazuje vysokou míru nepřímosti či zašifrovanosti sdělení. Práce například upozorňuje 

na paralely mezi textovou a sexuální promiskuitou či mezi aktem četby a milostným aktem. 

Opakovaně je zdůrazňováno, že Zhu Tianwen tímto způsobem píše o sobě, propojení 

vlastních názorů autorky s citacemi či odkazy na jiná díla zobrazující homosexuální zkušenost 

je však zmíněna pouze letmo bez toho, aby byla doložena konkrétními příklady.  

Podkapitola představující dvojici hlavních protagonistů (5.2) mapuje významotvornou roli 

kontrastních postav, v navazující stati (5.3) je pak představena vnitřní rozpolcenost hlavní 

postavy. Dynamika protikladných pohledů dvojice postav, stejně tak jako vnitřní nejistota a 



kolísání hlavní postavy jsou mimo jiné shodně interpretovány jako nepřímá výpověď autorky. 

Platnost takové teze ovšem není důkladněji doložena. 

Podkapitola 5.4 mapuje tematizaci homosexuální zkušenost prostřednictvím 

„dekadentních“ motivů. Některé z nich jsou evidentně navzájem velmi těsně propojeny 

(např. samota a estetizace), tuto provázanost se však nedaří vždy dostatečně pojmenovat.   

Závěrečná část 5. kapitoly v širším záběru zvažuje důvody, které spisovatelku Zhu Tianwen 

vedly k tomu, aby se pokusila představit vlastní (ženské) vidění světa prostřednictvím 

literárního obrazu muže homosexuála. Závěr práce shrnuje nejdůležitější nálezy. Odpověď na 

klíčovou (v práci opakovaně kladenou) otázku, tedy jaké názory či pohled Zhu Tianwen 

prostřednictvím románu artikuluje, vyznívá poměrně neurčitě.  

Práce je jako celek dobře vystavěna, některé stati však trpí nedostatečnou propracovaností. 

Ne vždy je jasné, kde je hranice mezi přebíranými názory ze sekundární literatury a 

původními nálezy autora práce. Po formální stránce lze práci vytknout řadu drobných 

nedostatků (např. odbyté formulace poznámek pod čarou či typografické nedostatky), které 

lze připsat na vrub spěchu, s nímž byla práce dokončována. 

Posuzovaná práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. S přihlédnutím k výše 

uvedenému hodnocení navrhuji známku „dobře“ až „velmi dobře“. 
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