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Posudek na diplomovou práci Dagmar Plešmídové 

"Politické a estetické reflexe v úvahách Jošidy Kenkóa" 

Rozmanité zápisky (zuihitsu) je prozaický žánr, který je již od 10. století nedílnou součástí 

japonské literární tradice a produkce. Dagmar Plešmídová analyzuje v diplomové práci jedno 

z nejproslulejších děl tohoto žánru, středověký soubor črt Psáno z dlouhé chvíle (Curezuregusa) autora 

Jošidy Kenkóa. 

Již z názvů kapitol a podkapitol posuzované diplomové práce je zřejmé, že se diplomantka 

pokusila o moderní interpretaci literárního textu jako osobitého svědectví o uvědomování si a nazírání 

světa i vlastní (autorovy) existence na daném místě, v určitém prostředí a ve vymezeném čase. 

Z povahy úvahového, s osobním zaujetím vytvářeného osobitého textu vyplývá, že tento text podává 

svědectví o jedinečné povaze, životní zkušenosti i vzdělání a názorech autora, v tomto případě dvořana 

a poté buddhistického mnicha Jošidy Kenkóa. 

Diplomantka si pro práci s textem Curezuregusa stanovila v Úvodu náročný cíl "odhalit 

skutečné i zdánlivé rozpory v jeho [Kenkóově] pohledu na svět" a cestu k dosažení svého cíle -

metodu své analýzy - adekvátně popsala (str. 8). Za prolog k vlastní analýze lze považovat první 

kapitolu (Život a osobnost Jošidy Kenkóa), kde se diplomantce na sedmi stránkách podařilo ve třech 

oddílech shrnout podstatná data Kenkóova životopisu umožňující hlubší pochopení následně 

rozbíraného textu. (V této části je na str. 12 v překladu básně chybně použit tvar přechodníku: 

"nechávajíc" pro ženský rod místo "nechávaje" pro rod mužský; taktéž na str. 43. Skloňované tvary 

jmen císařů - "vystřídán Fušimou", "nástupem Hanazony" - neumožňují českému čtenáři odvodit si 

správné tvary I. pádu, tj. Fušimi a Hanazono. Umožnily by to tvary "Fušimim" a "Hanazonoa"). 

Ve druhé kapitole (Struktura díla, str. 17-24) je ve dvou oddílech popsáno řazení 243 črt do 

celku, který diplomantka posléze hodnotí jako ústrojný a své hodnocení v hlavní stati i v Závěru 

zdůvodňuje. Předtím však popisuje strukturu Kenkóova souboru zápisků z pohledu několika 

japonských literárních vědců a přiklání se k teorii o dvou fázích vzniku díla. Tuto teorii potvrdil i 

výsledek diplomantčina zkoumání textu statisticky vyhodnoceného v Příloze č. 1. Přidělování indexů 

"estetické", "etické", "didaktické" atd. odpovídajícím fragmentům daného textu umožnilo vysledovat 

rozdílné akcenty a změny přístupů, jež svědčí ve prospěch hypotézy o kvalitativním rozdílu mezi 

skupinou prvních 32 zápisků a zbytku souboru čítajícího 243 úseků ("danů"). Detailní práce s textem 

tímto exaktním způsobem a dosažený výsledek činí posuzovanou práci velmi přínosnou. 



Třetí kapitola (Japonské estetické principy) je stručným pojednáním o důležitosti několika 

opěrných bodů japonského předmoderního myšlení (mj. mudžó nebojúgen),jež tradičně vystihují a 

často explicitně dotvářejí atmosféru japonských uměleckých děl včetně Kenkóových črt Psáno 

z dlouhé chvíle. 

Stěžejními částmi diplomové práce Dagmar Plešmídové jsou kapitoly čtvrtá a pátá (Vliv 

tradice a náboženských směrů a Politická nespokojenost). Zařazením a způsobem prezentace témat 

naznačených těmito názvy prokázala diplomantka předpoklady k badatelské práci s literárním textem 

spočívající mj. ve výkladu významu a smyslu textu na základě utříděných a statisticky vyhodnocených 

údajů. Navíc, třebaže pracuje moderní metodou sémiotického indexování, nepodléhá svodu hodnotit 

středověký text a potažmo ani jeho autora z výšin dnešních měřítek. Zvolená metodají to ani 

nedovoluje, naopak vede k tomu, že autorovy odkazy soustředěné kolem obecných ukazatelů zaostřují 

a směrují pohled jak badatele, tak i příjemce výkladu hlouběji směrem od textu ke skutečnosti, z níž 

daný text vzešel a k člověku (autorovi), jenž touto skutečností žil. Díky tomu se diplomatce podařilo 

věrohodně interpretovat literární vyznání Jošidy Kenkóa v jeho ryzím hledačství, protikladnosti i 

pochybnostem. Svými slovy a obšírněji to diplomantka shrnuje v Závěru hodnocené diplomové práce. 

Závěru předchází šestá - poslední - kapitola (Protiklady v Kenkóových úvahách). V ní se 

diplomantka, i díky citacím z několika relevantních pramenů, vypořádává s původní motivací, kteráji 

ke Kenkóovu dílu přivedla - přítomností četných protikladů a protimluvů v textu Curezuregusa. Klíč 

k interpretaci tohoto jevu nachází v Kenkóvě (a tradičně japonské) volbě překrýt deprimující pocit 

pomíjivosti povznášejícím citem pro mijabi (vytříbenou krásu),jižje třeba pěstovat u vědomí, že 

"měsíc v úphlku může jen ubývat" (str. 75). Protiklad je zde nazřeným atributem bytí. (Věcná chyba se 

objevuje na str. 64 v poznámce č. 150, kdeje sekta Šingon označena jako "zenová". Šingonje sekta 

esoterická, jejíž tajemství bylo Kúkaiovi svěřeno v Číně jeho čínským Mistrem. V téže poznámce je 

osobní jméno Sadaie básníka Fudžiwary Teiky zapsáno nesprávnými znaky). 

Přes výše uvedené prohře šky proti češtině a několik chyb z nepozornosti hodnotím 

diplomovou práci Dagmar Plešmídové z hlediska zajímavosti a závažnosti obsahu i důkladnosti 

zpracování jako nadprůměrnou. Dobře jsou zpracovány také poznámky pod čarou, bibliografie 

obsahuje primární i sekundární prameny v japonštině. Pochvalu si zaslouží i práce s texty ve staré 

japonštině včetně překladů několika básní. Navrhuji známku výbornou. 

Zdenka Švarcová 
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