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Téměř polovinu práce zabírá životopis a přehled díla spirovatelky. Dílo je zde jako celek představeno 

na  chronologickém půdorysu, přičemž jednotlivá období jsou zároveň charakterizovaná tematicky. 

Autorka přebírá členění a většinu informací ze dvou (?) čínsky psaných životopisů San Mao, které 

zmiňuje na začátku. Takový postup je oprávněný, nicméně v některých případech by stálo za zvážení 

ještě důsledněji průběžně odkazovat na zdroj informací.

Ve vlastním rozboru se zaměřuje na sbírku povídek Saharské příběhy, která patří do 2. obobí tvroby, 

jak je vyznačeno v biografii. V úvodní charakteristice sbírky zmiňuje také její žánrovou příslušnost a 

čtenářskou recepci, včetně otázky přílsušnosti díla San Mao k „vážné“ či „populární“ literatuře. 

Úvodní charakteristika spolu s předchozí biografickou kapitolou jsou dobře zpracovány s ohledem na 

vlastní zaměření motivického rozboru, z něhož vystupuje obraz autorky samé a jejího setkání 

s exotickým světem obyvatel Sahary. Podrobný motivický rozbor se vrací k již dříve nastíněným 

tématům – autobiografickému rázu fikce San Mao, sepětí s žánrem cestopisu, případně dobové reakce 

čtenářů –  a dále je rozvíjí. Rozbor je opatřený vhodně volenými ukázkami přeloženými z čínštiny 

s minimem nepřesností. Na základě rozboru autorka charakterizuje spisovatelku San Mao jako 

autorku závažné literatury a polemizuje s názorem, že je výhradně spisovatelkou komerční. 

Práce sama o sobě je dobře skloubená dohromady, problém vidím v tom, že téma, k němuž nakonec 

ústí rozbor, není totožné s názvem práce. Částečným nedostatkem rozboru je jeho popisnost a jistý 

mechanický ráz, v případě bakalářské práce se však nejedná o zásadní problém. Také úvahy o 

komerční a závažné literatuře by si zasloužily lépe promyslet a pro čtenáře přesněji vymezit.

Práce je opatřená relevantní bibliografií. Přehlednosti by prospělo rozdělení na prameny a literaturu; 

některé příručky je zbytečné v bibliografii  uvádět; místo různých slovníků by bylo užitečné k otázce 

literárních žánrů vyhledat ještě nějakou teoretickou, nikoliv nutně sinologickou, studii v českém či 

anglickém jazyce. Po formální práce stránce standardně zpracovaná. 

Jisté výhrady mám v některých případech k práci s čínskými tituly literárních děl, např.: Qingcheng  

傾城 (Zborcené město) nabízí na první pohled spíš překlad Zborcené hradby (pokud ne přímo něco 

jako Fatální kráska s ohledem na způsob užití tohoto výrazu v klasickém i moderním jazyce); 

podobně Wode baobei  我的寶貝(Moje poklady) na první pohled působí spíše jako Moji  

drahouškové – a ostatně, proč plurál? (oba příklady na s. 25); Tianti 天梯 (Vysoký žebřík) je doslova 

Žebřík do nebe (s. 27) apod. Vzhledem k tomu, že tato díla neznám, netroufám si tvrdit, že překlady 

autorky bakalářské práce jsou nesprávné. Pokud však má pravdu, měla by v poznámce vysvětlit , proč 

volila překlad, který se nenabízí povrchnímu čtenáři jako první možnost. Slovo „tematický“ se píše 

s krátkým e.

Práci přes dílčí nedostatky považuji za splňující požadavky na absolventskou práci bakalářskou a 

navrhuji hodnocení výborně až velmi dobře.

Otázka do diskuze: prosím objasnit způsob překladu názvů knih, jak jsem naznačila výše.
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