
 

Posudek vedoucího na bakalářskou práci Kryštofa Peňáse 

„Převýchova a pracovní tábory v románech Zhang Xianlianga a Yan Liankeho‘“ 

 

Bakalářská práce předkládá srovnávací analýzu dvojice románů (Sishu, 1992; Fannao jiushi zhihui, 

2010) ztvárňujících fenomén pracovních převýchovných táborů v Číně 50. a 60. let 20. století. Autor 

práce přistupuje ke zkoumaným dílů jako k literárním výpovědím, které specifickým způsobem usilují 

o vystižení povahy pracovních táborů v dobových společenských a politických souvislostech.  

Úvod do historických souvislostí spolu s informací o autorech a jejich díle doplňuje v kompilační části 

práce kapitola stručně představující specifické vnímání literatury v Číně, dobový literárně-historický 

kontext a rovněž oba zkoumané romány.  

Práce se v analytické části zaměřuje na dva aspekty, které jsou důležitými součástmi významové 

výstavby zkoumaných románů. Ve 4. kapitole autor práce dokládá, že romány zobrazují totalitní 

ideologii jako moc vykonávající absolutní kontrolu nad člověkem za využití rituálu a posvátna. V 5. 

kapitole se autor zaměřuje na postavy a dochází k závěru, že postavy alegorického typu (Yan Lianke), 

stejně tak jako postavy realistického typu (Zhang Xianliang), lze nahlížet jako protagonisty 

reprezentující různé aspekty komunistického ideálu „nového člověka“.   

Autor práce v závěru mimo jiné konstatuje, že svět pracovních táborů, tak jak jej ztvárňují zkoumané 

romány, lze interpretovat jako analogii ke stavu a fungování dobové společnosti, a romány proto 

označuje za díla řadící se do proudu „otevřeně kritické“ literatury, která má výrazný „politický 

rozměr“.  

Autor prokazuje dobrou znalost relevantní sekundární literatury. Celkově uspokojivá kvalita vlastních 

překladů i kritické čtení existujících překladů jsou dokladem autorovy schopnosti pracovat s čínskými 

literárními texty. Práce je až na nepříliš četné nedostatky formulačního rázu napsána jasným a 

kultivovaným stylem. Zjevným formálním nedostatkem jsou chybějící čínské originály u některých 

citací (s. 24, 35, 36) či zpřeházené pořadí části titulů v seznamu literatury (s. 57).   

Otázka k diskusi: Práce zkoumané romány shodně představuje jako díla, kterými se jejich autoři staví 

proti režimem podporované ztrátě paměti a vyzývají k rozvzpomínání se na minulost, které je 

nezbytným předpokladem toho, aby se neopakovaly hrůzy minulosti. Autor práce nezvažuje to, že 

dobou svého vzniku oba romány od sebe dělí bezmála dvacet let. Jak by bylo možné tuto skutečnost 

zohlednit?  
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