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Martin Baňka: Rané povídkové dílo taiwanského spisovatelu Huang Chunminga 

Posudek oponentky 

 

Práce se věnuje kratším prózám klasika taiwanské literatury. Analyzováno je šest povídek z let 1967–

1971. V úvodník kapitolách autor práce stručně představuje dějiny taiwanské literatury, jazykovou 

situaci na Taiwanu základní údaje o životě a díle spisovatele. Autor práce vychází z charakteristiky 

Huang Chunmingových próz jako literatury, v níž v centru pozornosti stojí postava, a proto věnuje 

jednu krátkou kapitolu také teoretické problematice postavy v literárním díle. 

Rozbory vybraných povídek se zaměřují především na jejich obsah a interpretaci smyslu výpovědi. 

Autor bakalářské práce v nich dokládá důkladnou znalost existující literatury k tématu a schopnost 

práce s poměrně náročným literárním textem v čínském jazyce. Výklad, v němž se propojuje analýza 

s vhodně zvolenými a dobře přeloženými ukázkami je zdařilý. Kritickou poznámku mám snad jen 

k tomu, že autor v analýzách věnuje víc prostoru názorům různých badatelů na Huang Chunmingovo 

dílo, a méně zaujímá vlastní stanovisko.  

Práce je logicky vystavěná a dobře napsaná co do stylu, práce s poznámkovým aparátem i formální 

úpravy. (Pouze pozor, pokud se uvádějí letopočty spojené pomlčkou, užívá se pomlčka , nikoliv krátký 

spojovník -). 

Vyváženost práce poněkud narušuje literárněhistorický úvod, v němž se autor práce obrací až 

k počátku 20. století. Pojednání Huang Chunmingova života a díla ani analýzy povídek však jsou 

provázané až s literaturou po roce 1945. Proto kladu k obhajobě otázku, jaká je souvislost Huang 

Chunmingova díla s taiwanskou literaturou před rokem 1945, a je zde vůbec souvislost? 

Druhým dílčím nedostatkem práce je málo zdůrazněný politický význam Huang Chunmingova díla (a 

taiwanské literatury vůbec). 

Bez ohledu na tyto připomínky považuji práci za zdařilou a navrhuji hodnocení známkou výborně. 

 

Několik drobných připomínek:  

není sjednocené užívání označení „dialekt“ a „jazyk“ ve vztahu k minnanhua. Osobně dávám 

přednost označení jazyk a autor místy také tuto možnost preferuje, není však důsledný. 

Označení „západní“ literatura, jak se užívá v čínském prostředí, je zavádějící a zaslouží si větší 

konkretizaci. 

Na s. 11, p. 7 je v souvislosti „levicovou literaturou“ zmíněn A. Čechov. Předpokládám, že je to 

neobratností formulace, každopádně toto spojení není domyšlené. 

Některé formulace (ale je jich velmi málo) nejsou obratné a dostatečně přesné („relativní libaralizace 

literárního diskursu“ – s. 12).  

Označovat názor, že Taiwan není součástí Číny, za „separatistický“ není přesné a je hodnotícím 

způsobem zabarvené (používají zastánci „jedné Číny“ na obou stranách). Vzhledem k tomu, že 

Taiwan s výjimkou několika let po r. 1945 nebyl součástí Číny, je i věcně zavádějící. Jedná se o 

stoupence taiwanské nezávislosti. „Separatistický“ je použito i na s. 14 v souvislosti s jazykovou 

politikou, kde je zavádějící kauzální vztah (zavedení spisovné čínštiny v reakci na „separatistické 

tendence místního obyvatelstva“). 
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Fan Mingru je žena (s. 23) 

Občas drobné nepřesnosti či neobratnosti v překladu – obecně ale jsou překlady ukázek uspokojivé. 

V názvu povídky „Příběh dědečka Qingfan“ je potřeba skloňovat, tedy Qingfana. (Jinak to vypadá, že 

se jedná o dědečka dívky jménem Qingfan.) 

談 – lépe než „debatovat“, „mluvit“ (s. 12)  

V literatuře by se hodilo zahrnout i knihu FAUROT, Jeannette L, ed. Chinese Fiction from Taiwan: 

Critical Perspectives: Symposium on Taiwan Fiction, University of Texas at Austin, 1979. Bloomington: 

Indiana Univ. Pr., 1980. Je tam studie o Huang Chunmingovi a je zajímavá i tím, že se jedná o první 

knihu k tématu taiwanské literatury v evropském jazyce.  

 

Praha, 17. června 2020     Prof. Olga Lomová 


