
Posudek na diplomovou práci Dagmar Plešmídové "Politické a estetické reflexe v úvahách 

Jošidy Kenkóa" 

Dagmar Plešmídová ve své diplomové práci čtenáře semamuje s úvahami Jošidy Kenkóa, 

autora spisu Curezuregusa (česky Zápisky z volných chvil), jednoho z nejvýznamnějších děl staré 

japonské literatury. V úvodu práce si vytyčuje jako svůj cíl přiblížit Kenkóovy "pohnutky a 

motivaci, odhalit zdroje, emocionální náboj, inspiraci a politické vlivy, s jakými své zápisky 

formuloval a jakými obsahy jednotlivé pasáže naplnil". Práce je rozdělena do šesti kapitol, v nichž 

se diplomantka podrobně zabývá nejenom politickými a estetickými reflexemi v Kenkóově díle, jak 

napovídá název práce, ale také poměrně podrobně rozebírá náboženské vlivy, zvláštní pozornost 

věnuje především konceptu Cesty, který zásadním způsobem ovlivňoval autorův život. 

V první kapitole Dagmar Plešmídová semamuje čtenáře se životem a dílem Jošidy Kenkóa, 

vysvětluje důvody jeho odchodu do ústraní a podává stručný popis Kenkóova charakteru. Není však 

zcela zřejmé, zda při popisu osobnosti Kenkóa vychází pouze z úvah tohoto myslitele, nebo také ze 

sekundární literatury. Pomámkový aparát, který by tuto skutečnost VY.iasnil, bohužel na řadě míst 

v práci prozrazuje určité nedostatky. 

V druhé kapitole diplomantka představuje strukturu díla Curezuregusa, shrnuje dosavadní 

názory na jeho historické členění a přesvědčivě zdůvodňuje, proč se přiklonila k názoru, že dílo lze 

rozdělit do dvou částí, z nichž každá vznikala v jiném časovém horizontu. Uvádí zde také měřítka, 

která používala při klasifikaci jednotlivých zápisků (danů). Při své analýze používá zajímavé 

členění: estetické versus etické a didaktické postuláty, pragmatismus versus ideologičnost, 

duchovno versus :fYzično a emoce versus racionální uvažování. Toto členění však není příliš 

rozpracováno, jednotlivé kategorie diplomantka jednomačně nespecifikuje a aplikaci těchto 

principů uspokojivě nevysvětluje. Dagmar Plešmídová v této kapitole také uvádí nejvýramější 

rozdíly mezi oběma částmi díla Curezuregusa - pro první část je charakteristický emotivní přístup, 

pro druhou přístup racionální. Zamýšlí se zde i nad strukturou díla a způsobem propojování 

jednotlivých zápisků a přijatelným způsobem vysvětluje, proč podle jejího názoru dílo tvoří 

harmonický celek. 

Třetí kapitolaje věnovánajaponským estetickým principům. Diplomantka shledává 

v Kenkóově díle jako nejdůležitější estetické principy pomíjivost, tajuplnost, náznak 

nedokončenosti a jednoduchost. Tyto čtyři principy stručně charakterizuje a vhodným způsobem 

ilustruje příklady z Kenkóova díla. Za slabinu této části lze ale pokládat skutečnost, že diplomantka 

jednotlivé estetické principy nahlíží pouze odděleně a nepokouší se mezi nimi nalézt vzájemnou 

souvislost. 



Čtvrtá kapitola pojednává o vlivu tradice a náboženských směrů na Kenkóovo dílo. V první 

části diplomantka čtenáře seznamuje s ideologickými proudy, které měly vliv na Kenkóův život a 

dilo a zamýšli se nad střetávánim touhy po změně s tradicionalistickým přístupem, který 

v Kenkóově myšlení převažuje. Tento zajímavý rozpor v názorech Jošidy Kenkóa by jistě zasloužil 

důkladnější rozbor a vice mista, nežli mu diplomantka mohla v rámci práce věnovat; postřehy, které 

zde uvádí, by se tak mohly stát základem pro samostatnou studii. 

Za základni ideologický princip v Kenkóových zápiscích pokládá Dagmar Plešmidová 

koncept Cesty. Ve své práci se zevrubně zamýšli nad tím, jak Kenkóovo pojetí cesty ovlivňovaly 

jednotlivé ideologické systémy. Koncept Cesty diplomantka výstižně charakterizuje především 

v podkapitole věnované smrti, kde uvádí, že přestože Cesta dovede člověka ke smrti, smrt není 

koncem, ale součástí lidského života. V dalších částech práce pak sleduje Kenkóovy úvahy a 

dochází společně s nim k závěru, že skutečnost smrti je naléhavým důvodem pro to, aby se každý 

jedinec rozhodl pro okamžité následováni Cesty bez ohledu na vnější překážky. V rámci konceptu 

Cesty diplomantka rozebírá i Kenkóovu snahu po určení životních priorit a odmitání lpění na 

světských požitcích. Dagmar Plešmidová v těchto pasážích prokazuje velmi dobré porozuměni 

analyzovanému textu a kapitola věnovaná Cestě se tak podle mého názoru stává nejpřínosnější částí 

celé diplomové práce. 

V páté kapitole zaměřené na Kenkóovu nespokojenost s politickou situací diplomantka 

shrnuje soudobé politické děni a Kenkóův postoj k politickým událostem. Za nejvýraznější projev 

nesouhlasu s politickou situací považuje Kenkóův návrat k minulosti (především k období Heian), 

kterou autor ve svých zápiscích značně idealizuje. Kenkóovu zálibu v minulosti ilustrativně dokládá 

diplomantka narážkami i doslovnými citacemi starších japonských děl. 

V závěrečné kapitole se diplomantka vrací k protikladům vyskytujícím se v Kenkóově díle. 

VY.iadřuje zde názor, že protiklady nejsou výrazem autorových nedostatků, ale spíše znakem 

přítomnosti reality v literárním díle. 

V diplomové práci Dagmar Plešmidové lze sice nalézt několik drobnějších faktických 

nepřesností, celkově ale diplomantka prokazuje schopnost pracovat s primární i sekundární 

literaturou, jasně formulovat své myšlenky i širší znalost období, jímž se ve své práci zabývá 

Uspokojivě splňuje i cil, který si vytkla v úvodu práce. 

Práci navrhuji klasifikovat známkou chvalitebně. 

V Praze 23. 1. 2007 

Dita Nymburská 


