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Autor předkládané diplomové se rozhodl věnovat poezii v nejstarším 
dochovaném japonském literárním díle, v kronice Kodžiki (Záznamy o starých věcech). 
Archaická japonská poezie, označovaná termínem kajó, je autentickou ukázkou 
literárního nadání obyvatel japonských ostrovů mnoho let před kompilací první 
japonsky psané básnické sbírky Manjóšú (Sbírka deseti tisíc listů) z druhé poloviny 8. 
století. Soustavněji se v češtině touto poezií zatím nikdo nezabýval, zvolené téma je 
tedy pro diplomanta dostatečnou výzvou. V současnosti není dostupný žádný 
adekvátní překlad kroniky Kodžiki do češtiny. Na sklonku minulého roku se na pultech 
objevil překlad pořízený ze slovenštiny, ale i zdrojový slovenský text je pouze 
překladem z angličtiny a ruštiny. Diplomant se proto musel opírat o japonský originál, 
případně o cizojazyčné překlady. 

Samotná práce je rozvrhnuta následujícím způsobem. V úvodu se zabývá 
zařazením díla do kontextu japonské literatury a strukturou kroniky Kodžiki. 

Následuje kapitolka věnovaná otázce vzniku díla, jsou zmíněny nedochované texty, na 
základě nichž byla kronika Kodžiki sestavena, a nemalá pozornost je věnována i 
problematice osoby známé pod jménem Hieda no Are. Poté se vrací ke struktuře díla 
a jednotlivých kapitol. Podrobněji se dotýká problematiky jazyka a písma, kterým bylo 
dílo napsáno. Po tomto uvedení a předS'Lavení rozebíraného díla se konečně dostává 
k samotné poezii. Diplomant ji klasifikuje podle různých kategorií, na kterých se 
shodne většina současných kritiků tohoto díla. 

Jedná se o druhou verzi té samé práce. Oproti verzi předcházející je text 
doplněn o rozbor několika básní doplněný jejich překladem. Je škoda, že diplomant 
ve stejném duchu nepokračoval dále a nezpracoval více básní, aby lépe ilustroval 
rozdíly mezi jednotlivými typy poezie v Kodžiki. Předchozí verze obsahovala přepisy 
všech básní do latinky, jednou podle předpokládané výslovnosti, podruhé podle 
dnešního způsobu čtení. V této verzi není tato příloha bohužel zahrnuta. (Doporučuji, 
aby byla k práci znovu připojena). Autor však napravuje mnohé chyby z veze 
předcházející, jakými byl např. nejednotný způsob přepisu a skloňování vlastních 
jmen atd. 

Předkládaná práce je na hranici požadavků na práci diplomovou, nicméně 
s přihlédnutím k napravení nedostatků z předcházející verze ji doporučuji obhajobě a 
navrhuji hodnotit známkou dobře. 
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