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Posudek oponentky bakalářské práce 

 

Řešitel/ka: Linh Dinhová 

Název práce: Xuân Diệuova poezie před Srpnovou revolucí 

Studijní obor: Etnologie se specializací vietnamistika 

 

Cíle práce: 

Předkládaná práce si klade za cíl na základě tematicko-motivické analýzy stanovit jakou roli 

hrají jednotlivé motivy v rámci prvních dvou Xuân Diệuových básnickcých sbírek Básně a 

Vůně na křídlech větru a jaká je mezi nimi vzájemná souvislost. Dále se snaží vystihnout 

charakteristické rysy Xuân Diệuovy tvorby a propojit je skrze jednotlivé motivy jak v rámci 

výše zmíněných sbírek, tak se starým básnictvím a v menší míře také s prvky převzatými od 

francouzských básníků. 

 

Struktura práce: 

Struktura práce je logická a relativně přehledná. Krom úvodu a závěru je práce rozdělena do 

čtyř kapitol. V prvních dvou stručnějších kapitolách autorka popisuje dobový kontext Xuân 

Diệuovy tvorby a jeho život (kap. 2 a 3). Hlavní těžiště práce spočívá v kapitole věnované 

analýze vybraných básní ze sbírek Básně a Vůně na křídlech větru (kap. 4). Na konci práce 

jsou dále shrnuty nové prvky, jež Xuân Diệuova tvorba vnesla do moderní vietnamské poezie 

(kap. 5). 

 

Formální stránka práce: 

Z hlediska formálního předkládaná práce bohužel obsahuje velké množství více či méně 

závažných nedostatků, týkajících se grafické úpravy práce (autorka nedodržuje fakultní 

pokyny k číslování stránek práce, jednotlivé kapitoly nezačínají na nových stránkách), její 

jazykové a stylistické stránky (přihlížím k faktu, že čeština není mateřským jazykem autorky), 

ale také citování zdrojů. Pod vlastními překlady básní např. autorka uvádí jakýsi odkaz (např. 

na str. 14 “Básně, 1938: 51”), ale čtenáři není zcela jasné, co má znamenat – pracovala 

autorka s vydáním Básní z roku 1938 a citovaný originál básně se nachází na straně 51? Podle 

seznamu použité literatury však práce vychází z vydání Básní z roku 1992. V některých 

případech se zdá, že autorka zapomněla uvést zdroj zcela (např. na str. 23 není odkaz na zdroj 

u citace ca dao „Mezi námi vždy láska bude a teskná touha bude trvat / Jako řece, jíž se 

stýská po vodě, jako větvi morušovníku, jíž se stýská po moruši“, zatímco v jiných případech 

jsou zdroje ca dao citovány). S problémy se také setkáváme v seznamu použité literatury, 
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zejména co se týče citování online zdrojů – v některých případech v citacích chybějí jména 

autorů článků a autorka zcela opomněla uvádět datum citace zdroje, které je v proměnlivém 

internetovém prostředí velmi důležité. V poznámkách pod čarou jsou také nefunční či chybné 

odkazy na webové stránky, to je ale zřejmě dáno převodem textu práce z formátu doc do 

formátu pdf. V neposlední řadě autorka nijak netematizuje, jaký přepis čínštiny bude v práci 

používat. Objevuje se jak pinyin, tak česká transkripce, navíc chybně použitá (jméno Mao Ce-

tung v poznámce č. 26 na str. 9). Zdá se, že většina těchto nedostatků je způsobena tím, že 

práce byla psána ve spěchu. 

 

Obsah práce: 

Co se obsahu týče, poněkud nevyrovnaně působí fakt, že všeobecně známé pojmy jako 

romantismus a symbolismus jsou při první zmínce vysvětleny v poznámce pod čarou, zatímco 

význam pojmů synestézie či paralelismus není v textu definován. Dále bych při komparaci 

Xuân Diệuovy tvorby s „dřívější literárání tradicí“ očekávala, že ji alespoň stručně 

charakterizuje (z hlediska jazyka, společenské funkce atd.). Celkově však považuji 

předkládanou práci za přínosnou. V kapitole věnované analýze básní je patrný autentický 

zájem autorky o Xuân Diệuovu poezii, analýza básní je smysluplná a opírá se o poznatky 

vietnamské literární kritiky. Za velký přínos považuji autorčiny vlastní překlady vybraných do 

češtiny doposud nepřeložených Xuân Diệuových básní. K překladu bych měla snad jen pár 

zásadnějších výhrad. Např. název básně Hẹn hò bych nepřekládala hovorovým a z celkového 

stylu překladů vyčnívajícím výrazem Rande (str. 37, vhodnějším překladem by bylo Schůzka). 

Podobně je sice sympatické, že autorka vytvořila vlastní překlad úryvků z básně Nářky ženy 

z harému, ale v případě překladu „Srandu si dělejte z letité luny / Ze spanilé nitě stejně vzejde 

nitka sešlá“ (str. 31) by bývalo lepší držet se dostupného českého překladu. 

 

Hodnocení práce: 

Přes veškeré výhrady práce splňuje cíle, které si autorka vytyčila, prokazuje schopnost 

pracovat s odbornou literaturou v západních jazycích i ve vietnamštině, a proto ji doporučuji k 

obhajobě s hodnocením velmi dobře. 

 

 

V Praze dne 1. 9. 2020      Mgr. Barbora Nováková 

 

 

 


