
Posudek na diplomovou práci Jana Adamčáka 

"Poezie v Kodžiki" 

(1. opravný termín) 

Svůj zájem o kroniku Kodžiki zúžil J. Adamčák pro účel diplomové práce na poezii, kteráje 

v textu této nejstarší dochované japonské literární památky důležitou významotvornou složkou 

přispívající především k posílení estetické působivosti textu. Pojednání o "poezii v Kodžiki" ovšem 

předchází zevrubný historický úvod týkající se jak okolností vzniku této kroniky na začátku 8. století, 

tak jazykové situace v zemi v téže době. Autor využil možností dlouhodobé stáže na Kanazawské 

univerzitě v prefektuře Išikawa, kde měl možnost pracovat s originálním textem kroniky pod vedením 

domácích znalců těchto textů. Díky tomu se v této diplomové práci poprvé v českém jazyce objevují 

detailní údaje o jednotlivostech (např. původních nedochovaných zdrojích, vlastních jménech aj.) 

důležitých pro dešifrování obtížných pasáží textu. Jsou to údaje odpovídající výsledkům bádání 

generací japonských i zahraničních vědců a nejnovějším poznatkům, k nimž současní badatelé dospěli. 

Je škoda, že v té části diplomové práce, kterou předznamená název "Poezie v Kodžiki", se diplomant 

v podrobné analýze soustředil pouze na dvě veršové skladby a neaplikoval nabyté poznatky ve větším 

rozsahu. 

Pojednání o "poezii v Kodžiki" začíná kapitolou 5 (Kodžiki v našíjazykové sféře od str. 21), 

jíž předcházejí podrobné a pro pochopení textu jako celku důležité kapitoly Styl a struktura (3) a 

Písmo ajazyk (4). 

K první verzi diplomové práce J. Adamčáka byla připojena důležitá příloha obsahující 

fonetický přepis 112 básní obsažených v kronice a to jak v předpokládané původní podobě, tak 

v podobě přizpůsobené současné výslovnosti japonského jazyka. Jde o velmi důležitou pomůcku pro 

další práci s těmito poetickými texty včetně jejich případných překladů do češtiny. Navíc komukoli, 

kdo narazí na citaci některé z básní z Kodžiki v pozdějších literárních pramenech, poslouží 

Adamčákův přepis jako užitečná referenční příručka. Škoda, že druhá verze již tuto přílohu neobsahuje. 

Mimo jiné i proto, že se tím druhá verze dostává svým rozsahem čtyřiceti sedmi stran pod hranici 

požadovaného rozsahu magisterské práce. Jen s přihlédnutím k příloze v 1. verzi diplomové práce (str. 

30 - 69), již doporučuji katalogizovat v knihově Ústavu Dálného východu, mohu 2. verzi diplomové 

práce J. Adamčáka doporučit k obhajobě. Z důvodu nedodržení minimálního rozsahu nemohu také 

navrhnout lepší hodnocení než jen stupeň dobře. 
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