
Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci Kateřiny Novákové

„Autobiografické prvky v literární tvorbě spisovatele Šen Cchung-wena“.

Posuzovaná práce seznamuje s charakteristickými rysy čtveřice autobiografických próz, 

které během druhé poloviny dvacátých a první poloviny třicátých let vytvořil Šen Cchung-

wen, význačný čínský spisovatel dvacátého století. V centru diplomantčina zájmu stojí Moje 

vzdělání, próza v deníkové formě, zevrubnou analýzu její formální a motivické výstavby 

předkládá čtvrtá kapitola práce. Hlavní rysy dalších tří próz autobiografického charakteru 

(Městečko Chuaj-chua, Cchung-wenova autobiografie a Příležitostné zápisky z putování po 

Západním Chu-nanu), představené v samostatných kapitolách, jsou následně porovnány 

s charakteristikami prózy Moje vzdělání. Komparativní přístup diplomantce umožňuje 

vyzdvihnout vzájemné podobnosti i odlišnosti jednotlivých děl a současně vyslovit tezi o 

vývoji a proměnách spisovatelova autobiografického stylu. Součástí práce je poměrně 

rozsáhlá pasáž představující spisovatelův život a dílo, kompilace opírající se o několik titulů 

sekundární literatury. Práce je jako celek napsána kultivovaným jazykem, diplomantka 

pracuje s dostatečně bohatou sekundární literaturou, četné citace v kvalitním překladu 

prokazují dobrou obeznámenost se souborem relevantních spisovatelových textů. Až na 

drobná opomenutí celkově více než uspokojivou kvalitu práce nesnižují závažnější 

nedostatky formálního charakteru. 

       Práce má celkově vysokou úroveň, některé části by však nepochybně bylo možné 

ještě vylepšit. Například výklad v biografické kapitole by se mohl období, v němž vnikaly 

studované prózy, věnovat podrobněji, případně by bylo možné zkrátit líčení pozdějších etap 

spisovatelovy životní dráhy. Naopak první část analytické kapitoly je patrně nejzdařilejší částí 

práce. Diplomantka v ní sleduje jednotlivé formální charakteristiky, které jsou dokladem 

nejednoznačné žánrové identity textu, jenž kombinuje rysy deníkové, memoárové i fikční 

tvorby. Druhá část analytické kapitoly, v níž diplomantka podává přehled výrazných a 

opakovaně se vyskytujících motivů, místy trpí nedostatečným propojením jednotlivých 

pásem výkladu. Diplomantka např. vyzdvihuje vzdělávání jako stěžejní motiv celého díla, 



představení motivu sebevzdělávání autobiografického vypravěče však věnuje relativně malý 

prostor, zejména pak tento nadřazený motiv opomíjí důsledněji propojovat s dílčími motivy, 

které jsou, dle mého názoru, motivu sebevzdělávání podřízeny. Diplomantka si zaslouží 

pochvalu za zdařilou komparaci vybraných rysů prózy Moje vzdělání a dalších tří výše 

uvedených próz. Pojmenovanou a na příkladech ukázanou tendenci postupné proměny 

autobiografického vypravěče od „aktivního účastníka“ k „pasivnímu pozorovateli“ považuji 

za jeden z hlavních přínosů posuzované práce.   

Navrhuji hodnocení „výborně“.

V Praze 7.9. 2012                                                  Dušan Andrš




