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Posuzovaná práce představuje povídkovou tvorbu významné čínské spisovatelky 
republikánského období Ling Shuhua (1900-1990). Práce se zaměřuje zejména na ty stránky 
spisovatelčiny tvorby z přelomu dvacátých a třicátých let dvacátého století, které jsou 
dokladem toho, že povídky Ling Shuhua byly inspirovány jak tradiční čínskou estetikou tak i 
dobovými západními literárními vlivy, zejména britským modernismem. 

V kompilační části (kap. 1. - 4.) diplomantka podává vyváženou biografickou 
informaci, přičemž vhodně akcentuje ta fakta ze spisovatelčina života, která souvisejí s její 
literární tvorbou. Diplomantka dále podává kompetentní přehled interpretací spisovatelčiny 
povídkové tvorby z pera západních badatelů, všímá si odlišných čtení a akcentů a konstatuje 
nevyváženost badatelského zájmu, který se převážně zaměřuje na první fázi spisovatelčiny 
literární tvorby. V následující kapitole diplomantka představuje část spisovatelčiny povídkové 
tvorby prostřednictvím stručných tematických charakteristik jednotlivých povídek v pořadí, 
v němž tyto vyšly ve třech sbírkách. Kvalitu přehledu snižuje absence podrobnějšího 
představení povídek třetí sbírky (Dva bratříčci). Problematické je rovněž zařazení 
charakteristiky autobiografické prózy (Písně dávných dob). Kompilační část uzavírá shrnutí 
nejdůležitějších charakteristik spisovatelčina díla, které se odvolává na příslušné studie. 
Diplomantka zde patřičně vyzdvihuje ambivalentní vyznění některých povídek a vhodně tak 
polemizuje s interpretacemi, které jednostranně akcentují kritičnost spisovatelčina díla vůči 
tradiční rodině a společnosti a přitom opomíjejí jeho ironický rozměr. 

V analytických kapitolách (5. - 7.) diplomantka zevrubně představuje významovou 
výstavbu tří povídek, "Pomatený básník", "Opětovné shledání" a "Chrám bohyně květin". Je 
chvályhodné, že tak činí systematickým způsobem. Nástin děje (zde se výklad do značné míry 
překrývá s pasážemi věnovaným příslušným povídkám v kap. 3.) je následován zasazením 
analyzované povídky do kontextu spisovatelčina díla. V následujících podkapitolách pak 
diplomantka pojednává jednotlivé klíčové významotvorné postupy, zejména významotvornou 
funkci líčení scenérií a jejich vnímání protagonistky příběhů a intertextuální aspekty 
zkoumaných děl. 

Diplomantka přesvědčivě dokládá, že k nejdůležitějším sdíleným rysům významové 
výstavby sledovaných povídek patří protikladné vnímání světa hlavními protagonisty a 
protagonistkami. Spisovatelka je tak ve světle provedené analýzy představena jako obhájkyně 
vnitřního světa ženy, který díky své autentičnosti a kreativnosti v mnohém předčí vnitřní svět 
muže. Poukazem na důležitost významotvorné funkce ironie či některých moderních 
(západních) narativních technik se diplomantce daří představit povídky Ling Shuhuajako díla 
nesporných literárních kvalit. 

Práce dokládá připravenost autorky odlišovat podstatné od nepodstatného a schopnost 
formulovat a kultivovaným jazykem sdělovat platné teze. Analytická část práce je pouze 
místy negativně poznamenána nedostatečně propracovaným výkladem či nedořečeností. 
Pochvalu si zaslouží zdařilá aplikace teoretických kategorií J. Mukařovského (normované 
versus nenormované estetično) a Zhu Guangqiana (hráč versus pozorovatel). Celkově práce, 
přináší řadu důležitých informací a pozorování, která by mohla sloužit jako východisko 
podrobnější analýzy spisovatelčina díla. 

Navrhuji hodnocení "výborně". 
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