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Posuzovaná práce podrobuje bližšímu zkoumání kratší narativní fikci (povídky a novely) 

z rozmezí let 1967-1971 současného taiwanského spisovatele Huang Chunminga.  

Kompilační část práce načrtává relevantní biografické, literárně-historické a jazykové 

souvislosti. Výklad sleduje vývoj literatury vznikající na Taiwanu po roce 1945, v jeho rámci se 

zaměřuje zejména na fenomén tzv. „literatury rodné půdy“. Přináležitost Huang Chunminga 

k tomuto literárnímu proudu je jednou z výzkumných otázek, které si práce klade. Úvodní 

kapitoly práce dále stručně představují autora a jeho literární dílo ve třech celcích. Dva z nich 

jsou vymezeny obdobím vzniku a zaměřením na venkovské resp. městské prostředí, třetí 

celek je vymezen jako spisovatelova pozdní tvorba. Kompilační část práce má uspokojivou 

kvalitu, podává dostatek informací v patřičných souvislostech.  

Analytickou část práce otevírá kapitola věnovaná typickým protagonistům a jejich 

charakteristikám. V úvodu kapitoly autor práce shrnuje odlišná pojetí literární postavy a 

k vlastnímu posouzení povahy protagonistů Huang Chunmingových vyprávění přistupuje 

z úhlu pohledu dichotomie „psychologických“ a „ne-psychologických“ narativů. Autor práce 

souhlasí s názorem badatelů, podle nichž děj mnohých povídek v zásadě slouží rozvoji 

psychologie a prohlubování charakterizace postavy. Autor současně souhlasí s názorem těch 

badatelů, kteří Huang Chunmingovy „malé lidi“ interpretují jako postavy ztělesňující 

taiwanský venkov.  

Kapitola věnovaná dominantnímu motivu idylického světa a hrozby jeho zániku je současně 

první výrazněji analytickou kapitolou práce. Autor přítomnost tohoto motivu v podobě 

specifického časoprostoru představuje na úryvcích z povídek „Příběh dědečka Qingfan“, 

„Utopený starý kocour“ a „Ryba“. Pro další skupinu děl (novely „Den, kdy pohlédla na moře“, 

„Gong“ a povídka „Synova panenka“) je podle autora práce významnější přítomnost motivu 

vzájemné odlišnosti či odcizení lidí náležejících k různým vrstvám společnosti. Tento motiv je 

současně potvrzením správnosti teze již dříve vyslovené některými badateli, podle níž jsou 

mnohé Huang Chunmingovy příběhy díly „zkoumajícími lidský úděl“. Toto zaměření části 

spisovatelovy tvorby je současně argumentem ve prospěch názoru, podle nějž  Huang 

Chunming není typickým představitelem „literatury rodné půdy“, která výrazněji tíhne ke 

kritice společnosti.  

Dvě posledně zmíněné analytické kapitoly nabízejí poučené představení vybraných aspektů 

diskutovaných děl. Autor práce prokazuje schopnost vytěžit relevantní sekundární literaturu 

a získané poznatky systematicky ověřovat prostřednictvím pozorné četby povídek a novel a 

demonstrovat je na vhodně vybraných úryvcích. Nedostatkem práce je naopak to, že 

analytická část obsahuje relativně málo původních pozorování. Celkově tak práce působí 

dojmem pečlivého zdokumentování tvůrčích postupů zaznamenaných již dříve badateli, kteří 

se Huang Chunmingovým dílem zabývali.    



Hodnotím-li míru úspěšnosti, s jakou autor pojednal otázky, které jsou součástí zadání 

bakalářské práce, lze konstatovat, že posuzovaná práce nabízí solidně vyargumentovanou 

tematickou a motivickou analýzu Huang Chunmingových raných povídek a novel. Pochvalu si 

rovněž zaslouží ty pasáže, v nichž jsou podány charakteristiky typických literárních postav. 

Přesvědčivě v neposlední řadě působí pasáže, v nichž je Huang Chunming představen jako 

netypický reprezentant „literatury rodné půdy“.  

Práci se naopak nedaří Huang Chunminga přesvědčivěji představit jako autora, který ve svých 

vyprávěních funkčně využívá taiwanský dialekt. Tento rys zkoumaných děl je doložen jen 

minimálně a autor práce se v zásadě omezuje na konstatování jeho přítomnosti. Práci lze 

rovněž vytknout, že explicitně nezvažuje Huang Chunmingovo dílo jako možnou součást 

dobového hledání taiwanské identity.    

Posuzovaná práce má jako celek dobře vystavěnou a vyváženou strukturu a je napsána 

kultivovaným jazykem. Je v ní jen minimum formálních nedostatků, překlepů apod. Uznání 

rovněž zaslouží vysoká kvalita většiny překladů.  

Navrhuji hodnocení „velmi dobře“. 
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