
František ReismUller: Umění povídky spisovatelky Zhang Ailing 

(bakalářská práce) 

Posudek oponentky 

Autor se věnuje povídkám z vrcholného období tvorby Zhang Ailing (1921-1995) a na 
základě rozboru čtyř ukázek podává charakteristiku jejího osobitého rukopisu. Zároveň 
sleduje, nakolik ZhangAiling naplňuje žánrové charakteristiky povídky definované 
jednak ve starší práci americké literární teoretičky Susan Lohafer (1983), a jednak 
v pokusu o žánrové vymezení povídky od Martina Pilaře (1994). Od těchto autorů si 
půjčuje pojmy impetus to closure ("tíhnutí k uzavřenosti"),ontologický příkop, linearita a 
prostorovost, signalizovaná přítomnost vypravěče, pocit osamění, epifanie a jednota 
dojmu. 

Autor po krátkém úvodu a formulaci vstupní hypotézy (s. 3-4) podává stručný životopis 
ZhangAiling, včetně zmínek o histrorickém pozadí jejího díla, v základních obrysech 
představuje její veškerou tvorbu a také dosavadní kritickou reflexi jejího díla (s. 6-15). 
Následně představuje základní terminologii, s níž bude pracovat (s. 16-19). Zbytek (o 
něco více než polovinu práce) pak představuje vlastní analýza jednotlivých povídek a 
závěrečné shrnutí (s. 20-50). 

Práce je vyvážená, logicky rozvržená, argumentace je jasně a kultivovaně formulovaná, 
včetně adekvátních citací z analyzovaných děl. Autor se ukazuje být poučeným a 
pozorným čtenářem díla Zhang Ailing, který zároveň bez větších problémů uplatňuje 
jasně vymezené teoretické postupy při jejich analýze. V seznamu použité literatury 
nechybí žádný podstatný titul. Poznámkový aparát a další technické náležitosti autorovi 
nečiní potíže. Lze tedy říci, že práce po všech stránkách naplňuje požadavky kladené na 
bakalářskou práci a zaslouží si hodnocení známkou výborně. 

Ani takto kvalitní práce se však nevyhnula některým problémům, na které zde upozorním 
a zároveň na jejich základě naznačím možné otázky do diskuse během obhajoby. 

1) Navzdory logickému a vyváženému rozvržení práci, shledávám zde přece jen drobné 
nedostatky. Především je to zbytečně mnoho prostoru věnovaného vztahu Zhang 
Ailing k moci a zejména kapitola 1.4 ("Zhang Ailing vs. komunistický režim"). Tato 
témata postrádají souvislost s vlastním rozborem a konec konců i s cílem práce. 

2) Překlad termínu Susan Lohafer impetus to closure jako "tíhnutí k uzavřenosti" působí 
zmatečně a ne úplně odpovídá jeho vysvětlení a aplikaci. Bohužel neznám práci S. 
Lohafer a nemám ji k dispozici, nicméně na základě běžného významu anglického 
pojmu closure v literární teorii, jiných podobných teorií a konec konců i způsobu, 
jímž autor tento pojem používá, se zjevně jedná o "závěr" (způsob ukončení) a 
impetus to closure je spíš cosi jako tíhnutí/směřování celé povídky k závěru (kde 
nalézáme z hlediska významu povídky cosi podstatného). Ostatně autor sám podobný 
význam naznačuje v některých formulacích. Téma k obhajobě - výklad a lepší 
překlad pojmu impetus to closure, případně srovnání s pohledem na význam 
závěru ve významové výstavbě literárního díla běžným v české literární vědě. 
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3) Zhang Ailing po svém zpracovává (a svým vlastním životem prožila) téma útlaku 
ženy v tradiční rodině. Jedná se o jedno z klíčových, témat moderní čínské literatury, 
v práci však o tom postrádám byť jen zmínku. Předpokládám, že u obhajoby autor 
toto doplní. 

4) Autor - správně- zmiňuje "freudovský" ráz některých témat, není však jasné, nakolik 
je to je jeho subjektivní dojem vznikající nezávisle na autorčinu záměru a nakolik 
chce říci, že Freudovo učení skutečně ovlivnilo tvorbu Zhang Ailing. To je další 
otázka do diskuse během obhajoby. 

5) Překlady čínských ukázek obsahují řadu nepřesností. Vzhledem k tomu, že autor 
v úvodu uvádí, že konzultoval anglické překlady a pokud existují také překlady české, 
je možné, že k nepřesnosti zavdaly příčinu tyto překlady (?). Při četbě překladů jsem 
někdy měla pochybnosti, nakolik autor rozumí čínskému originálu. Možná ale, že 
překladatel záměrně překlad posouvá ve snaze dosáhnout elegantnějšího výrazu. Ve 
skutečnosti však mnohdy stírá z hlediska autorčina osobitého rukopisu podstatnou 
informaci. Alespoň drobná nepřesnost je ve většině ukázek, uvedu pouze dvě: 
s. 30, "Naliji vám ... ". Přesnější by bylo "Konvička čaje, kterou jsem vám nalil.. .. " 
s. 35, " .... Bylo jí jasné, jak se věcí mají: .. " Lépe: "Pochopila, co tím chtěl říct/dát 
najevo ... " 

6) Charakteristika otce Zhang Ailingjako "povaleče závislého na opiu" a násilníka ne 
úplně zapadá do skutečnosti, že otec zároveň vedl dceru k literárnímu vzdělání, a to 
zjevně velmi úspěšně (s. 6-7). Stálo by za jemnější odstínění charakteristik. 

7) Yuanyang hudie pai (v překladu doporučuji nezdrobňovat, motýl v čínské kultuře 
běžně asociuje erotický vztah a přelétavou lásku muže k ženám), vzhledem 
k významu tohoto typu literatury by si zasloužila trochu víc přiblížit. Alespoň 
v základních obrysech nastínit jeho charakter a špatnou reputaci, včetně přehodnocení 
některými lit. historiky v poslední době. Možno doplnit během obhajoby. 

8) Obecně platí, že tam, kde existuje alespoň trochu uspokojivý český překlad (pojmů či 
celých textů), má se pracovat s ním. To se zde týká odkazů na Maovy Hovory z 
Yan'anu a také překladu názvů komunistických kulturních institucí (ostatně tyto 
překlady vystihují lépe atmosféru doby). Osobně bych toto téma v takto zaměřené 
práci vůbec neotevírala (viz připomínka 1), nicméně pokud je zmíněno, bylo by na 
místě zmínit také existenci českého překladu Hovorů a používat jeho formulace. 
"Všečínský kongres spisovatelů ... " je samozřejmě ,~sjezd" a "Asociace spisovatelů" 
je "svaz", Renmin wenxue je Lidová literatura. 

9) Občas není pochopena reálie: s. 45, ~~.ff není osobní jméno, ale název dílny. Suo 

(v názvu povídky Jin suo) jsou speciální dřevěná "pouta", do kterých byli zavíráni 
trestanci, zejména během transportu k popravě do města. Často se s ním setkáváme na 
fotografiích ve starých cestopisech. Toto zařízení člověku nebrání chodit, třeba i na 
velké vzdálenosti, ale zbavuje ho možnosti svobodně zacházet se svýma rukama. 
Český překlad tohoto nástroje je ,Jařmo", jako název povídky by možná bylo 
vhodnější "okovy" či "pouta", klec podle mého asociuje trochu jiný způsob omezení 
svobody. 
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10) Drobné formulační nepřesnosti (v jinak velmi pěkně napsaném textu), související 
snad i s neznalostí reálií: s. 3 "hořící opium" (spíš doutnající), s. 4 "západní teorie" -

doporučuji v takovýchto situacích nahradit slovem "moderní" ap. , .~ je 

"romantický příběh" (slovo romance chápu stále ještě jako označení básnické 
skladby, byt' pod vlivem angličtiny se začíná užívat i v jiných významech) aj. 

Celkově nicméně považuji práci za velmi zdařilou a navrhuji hodnocení známkou 
výborně. 

Lund,7.8.2008 ~' 


