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Posuzovaná práce mapuje charakteristické rysy vrcholné povídkové tvorby moderní 
čínské spisovatelky Zhang Ailing (1921-1995) z pohledu jejích žánrových specifik. 

Autor práce v úvodní kapitole zevrubně představuje životní osudy spisovatelky na 
dějinném pozadí a dotýká se též otázky převládajícího vnímání spisovatelčina díla v kontextu 
vývoje moderní čínské literatury. 

Stěžejní částí práce je kapitola, v níž jsou podány zevrubné analýzy čtyř 
reprezentativních povídek spisovatelky. Autor úvodem rekapituluje existující hodnocení 
spisovatelčiny povídkové tvorby. Jako teoretické východisko vlastních analýz vybraných 
povídek pak volí žánrový přístup ke studiu povídky. Poučený přehled klíčových pojmů a 
nástrojů analýzy čerpá z genologických studií M. Pilaře a S. Lohafer. Předložené analýzy 
povídek jsou dokladem toho, že se autor vybavil solidní znalostí teoretických konceptů, 
s nimiž dokáže vhodně nakládat. 

První z konceptů, s nimiž autor pracuje, "impetus to cIosure" (Lohafer) by bylo 
vhodnější než jako "tíhnutí k uzavřenosti" překládat spojením "tíhnutí k závěru". Užití výrazu 
"uzavřenost" ve spojitosti s pojmy jako jsou tři druhy závěrů (ve smyslu "uzavření" nikoli 
"uzavřenost") je poněkud zavádějící. Jak to ostatně vyplývá z předložených analýz, 
spisovatelčiny povídky jsou mimo jiné charakteristické neukončeností či otevřeností aje pro 
ně charakteristický přesah, který čtenáře vybízí k hledání smyslu i poté, co je proces čtení 
ukončen. 

Užitečným nástrojem analýzy spisovatelčiných povídek se stává pojem "ontologický 
příkop" (Lohafer). Jak si autor práce všímá, pro spisovatelčiny povídky je charakteristická 
přítomnost pasáží, jejichž prostřednictvím je čtenář přenášen či převáděn do světa (případně 
vynášen či vyváděn ze světa) příběhu. Autor práce případně upozorňuje na skutečnost, že 
právě v těchto rárncujících pasážích je nejvýrazněji signalizovaná přítomnost vypravěče, který 
tu není pouhým hlasem-zdrojem narativu, ale hlasem, jehož prostřednictvím zaznívá 
hodnocení, postoj či soud. 

Dalším použitým konceptem je prožitek samoty či osamění (Pilař), o němž autor práce 
uvažuje především jako o charakteristickém rysu protagonistů spisovatelčiných povídek. 
Autor práce bohužel nevyužil možnost propojit problematiku rámcujících pasáží a prožitku 
osamění, přestože, jak si sám všímá, minimálně ve třech pojednávaných povídkách 
"zpřítomnělý" vypravěč explicitně akcentuje téma samoty či osamění (26, 30, 45). 

Jiným vhodným konceptem, jehož pomocí autor práce odhaluje specifické rysy 
spisovatelčiných povídek, je prostorová kvalita narativu. Jak autor upozorňuje, tato 
prostorovost nabývá v jednotlivých povídkách různých podob. Spisovatelkají dosahuje 
výstavbou narativu do fonny spirály (l8, 25), vrstvením motivů (37) či opakováním vzorců 
(46). Pozorování by v tomto bodě bylo možné dále obohatit o poukaz na souvislost mezi 


