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Komentář
Hloubka přístupu k tématu
- v kapitole 2 autorka zevrubně shrnuje teoretické přístupy k literární postavě a jejím funkcím, nicméně
v analytické části se při rekonstrukci postav omezuje především na charakter postav a otázce funkce,
kterou tyto postavy v textu zastávají, se věnuje jen okrajově; pokud už se funkcí postav zabývá, vztahuje ji
především k jednotlivým dílům, aniž by prováděla hlubší komparativní analýzu;
Práce s literaturou
- u závěrečné práce z oboru Japonských studií bych předpokládal, že autorka použije vedle českého
překladu i japonský originál (alespoň jako referenční text); zajímavé by bylo například srovnání, jakým
způsobem se odlišuje charakteristika postav u jednotlivých autorek z hlediska jazykových/výrazových
prostředků; důvodem pro referenční využití originálu může být i autorčino konstatování na str. 9, kde
charakterizuje tvorbu Tawady Jóko slovy: „Hraje si jak s motivy, tak s jazykem samotným“; neumím si
představit, jak autorka dokáže posoudit „hru se slovy“ (tamtéž), když namísto s Tawadovým jazykem
pracuje výhradně (sic!) s jazykem předkladatelky Kláry Maciuchové;
- v seznamu literatury chybí titul (Phelan, 1989), ze kterého autorka cituje na str. 12;
Úprava práce
- postrádám smysl členění kapitol na nižší úrovně za situace, kdy se kapitola dělí jen na jednu subkapitolu
(viz kapitoly 1 a 2)
- při přepisu japonského textu do latinky autorka nepoužívá jednotný formát – např. na str. 7 přepisuje
grafém を jako o (Hebi o fumu), zatímco na str. 9 jako wo (Kakato wo ušinakute);
- názvy kapitol, které autorka uvádí (nůž na dopisy, šicí stroj, šaty apod.) by měly být psány velkými
písmeny;
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- název historického dramatu (str. 23) zní Mito kómon a nikoli Mitto Kómon;
Otázky k obhajobě:
Na str. 10 autorka tvrdí, že všechny tři spisovatelky spojují i podobné literární vzory, mezi kterými „by
mohl být také hlavně na západě oblíbený spisovatel Murakami Haruki“. Do jaké míry je tato literární
inspirace jen osobním pocitem autorky a do jaké ji lze považovat za skutečně prokazatelnou?
Datum: 17. 8. 2021
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