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Posudek vedoucího práce 
na 

diplomovou práci Dariny Longauerové "Gao Xingjianov román Hora duše" 

Diplomová práce analyzuje významovou výstavbu románu Hora duše z pera 
spisovatele a dramatika Gao Xingjiana, prvního čínského autora, jehož dílo bylo 
oceněno Nobelovou cenou za literaturu. 

Diplomantka k analýze vlastního románu přistupuje až poté, co čtenáře 
zevrubně seznámí s osobností autora, s jeho teoretickými názory na literaturu, 
zejména s názory na povahu a postupy románové tvorby, a s jeho dramatickou 
tvorbou (kap. 2.- 4.). Tato část práce zaslouží pochvalu nejen za pečlivé zpracování a 
přehlednost, ale také za to, že diplomantka patřičně vyzdvihuje ty aspekty autorova 
teoretického a tvůrčího díla, které jsou relevantní pro vlastní analýzu románu Hora 
duše. Cenné je v této souvislosti zejména seznámení s Gao Xingjianovým pojetím 
dramatické tvorby, divadelní inscenace a herectví, které umožňuje lepší pochopení 
specifických tvůrčích postupů užitých v analyzovaném románu. Kompilační část je 
tak funkční a plnohodnotnou součástí diplomové práce. 

Vlastní analýza je podána ve dvou kapitolách (kap. 6. - 7.). První analytická 
kapitola seznamuje s konstelacemi a charakteristikami protagonistů, na něž je v 
románu odkazováno osobními zájmeny. Diplomantka vychází z interpretace, kterou 
naznačuje jak překladatelka Gao Xingjianova románu do angličtiny, tak i samotný 
autor, podle které jednotlivé postavy reprezentují jediný subjekt. Je chvályhodné, že 
diplomantka nezůstává u konstatování tohoto celkem očividného faktu, ale že z tohoto 
pohledu přistupuje k ohledání románu jako ucelené významotvorné struktury. Popis 
charakteristik, vzájemných vztahů a distribuce postav Já, Ty, On a Onaja založen na 
prostorovém pohledu na román, který odkrývá síť významotvorných souvislostí mezi 
jednotlivými částmi bez ohledu na jejich lineární souslednost. Výklad přesvědčivě 
ukazuje, že jednotliví protagonisté vystupují především jako aspekty jediného 
subjektu, v němž jsou obsaženy navzájem odlišné identity, jejichž různost či 
proměnlivost je dána odlišnou časovou orientací (na přítomnost či na minulost), 
emocionalitou, imaginací apod .. Neodmyslitelnou součástí subjektu, který je, jak 
diplomantka opakovaně zdůrazňuje, vlastním tématem románu, je též diplomantkou 
zaznamenaná přítomnost ženského já v mužském já, případně vztahování se 
mužského já k ženě, či ženám. Originálním přínosem analytické části práce je 
aplikace konceptu "sebeoslovení v lyrice". Příslušná pasáž práce poukazuje na 
spřízněnost specifické Gao Xingjianovy románové výpovědi s výpovědí lyrickou, 
založenou nezřídka na autokomunikaci. Právě toto pozorování umožňuje diplomantce 
poukázat na podstatu lyrického charakteru díla. Druhá analytická kapitola je věnována 
především motivickému plánu díla. Diplomantka si všímá vybraných dominantních 
motivů putování, přírody a vzpomínání, a zvažuje jejich významotvornou roli v celku 
románu. Tuto část práce by bylo možné ještě rozšířit o podrobné zmapování distribuce 



těchto ale i dalších (souvisejících) motivů (např. rozhovor--mlčení, rozumové 
poznání--intuitivní vhled, domov--bezdomoví apod.). 

Představení románu završuje kap.8., v níž diplomantka upozorňuje na ty rysy 
Gao Xingjianova románu, jimiž je propojen s tradičním čínským románem, konkrétně 
s romány Putování na Západ a Putování Starého chromce. Diplomantka případně 
poukazuje na některé podobnosti na rovině struktury a rovině tematické. Tato část 
práce je však negativně poznamenána nedostatečnou hloubkou výkladu, následkem 
čehož vyznívají její závěry málo přesvědčivě. 

Vedle výše uvedené výhrady ke kvalitě komparativní kapitoly práce, lze jako 
jistý nedostatek práce rovněž zmínit skutečnost, že diplomantka nezvažuje případný 
vliv moderního evropského (francouzského) románu na Gao Xingjianovo románové 
dílo. Práce jako celek je velmi dobře zvládnutá, přináší řadu cenných a originálních 
pozorování aje napsánajasným a kultivovaným jazykem. Navrhuji hodnocení "velpli 
dobře". 
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