
Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci Kristýny Binkové

„Nečínský svět viděný čínskýma očima: Tematická a motivická analýza 

povídkové sbírky Sahala de gushi spisovatelky San Mao (1943-1991)“

Posuzovaná práce podává tematickou a motivickou analýzu povídkové sbírky 

Saharské příběhy (Sahala de gushi) z pera San Mao, jedné z nejznámějších taiwanských 

spisovatelek druhé poloviny 20. století. Kulturní zázemí autorky, autobiografický charakter 

zkoumaných próz a skutečnost, že jde o povídkový soubor inspirovaný setkáním se 

specifickým prostředím a kulturou severozápadní Afriky, umožňují, aby diplomantka k takto 

vymezené části literárního díla spisovatelky přistupovala jako k autentické literární výpovědi 

o hledání identity na průsečíku vlastních a cizích kultur. Práce si rovněž klade za cíl 

poskytnout hlubší poznání právě této části spisovatelčina díla a tím nabídnout korekci 

převažujícího názoru, že jde o populární, literárně a myšlenkově konvenční tvorbu. 

Bakalářská práce má dobře vystavěnou strukturu výkladu. Diplomantka prokazuje 

schopnost pracovat s relevantní sekundární literaturou v rozsahu, který odpovídá 

požadavkům kladeným na práce tohoto typu. Kompilační část práce podává celkový přehled 

vývoje taiwanské literatury v druhé polovině 20. století, do jehož rámce zasazuje tvorbu San 

Mao. Je chvalitebné, že diplomantka v této části své práce věnuje patřičnou pozornost 

taiwanské modernistické literatuře či literatuře ženských autorek, tedy fenoménům, které 

úzce souvisejí s jedním z cílů práce, kterým je objektivnější zhodnocení vybrané části 

spisovatelčina literárního díla. 

V analytické části se diplomantka představuje jako pozorná čtenářka, která dokáže 

analyzovat dominantní motivy a dílčí tematické významy jednotlivých povídek. Vzhledem 

k výrazně autobiografickému charakteru zkoumaných próz je potěšitelné, že diplomantka ve 

svém výkladu nespouští ze zřetele skutečnost, že analyzuje literární narativ. Tento přístup jí 

umožňuje vyhnout se zjednodušené interpretaci povídek jako pouhého zdroje biografických 



informací o autorce. Z řady pozorování, jejichž platnost diplomantka poměrně přesvědčivě 

dokládá, si pochvalu zaslouží například pozorování, podle nějž zkoumaná část spisovatelčiny 

tvorby není typicky cestopisnou literaturou. Jiným platným pozorováním diplomantky, které 

bych chtěl vyzdvihnout, je opakovaný poukaz na to, že jednou z funkcí postavy Josého je 

charakterizace postavy San Mao. Výběr jednotlivých motivů (zejména motivů práce, 

uzdravování či pokrmu) a analýza těchto motivů, umožňuje diplomantce představit sbírku 

Saharské příběhy jako povídkový cyklus (byť diplomantka tento pojem sama neužívá), jehož 

jednotlivé texty propojují sdílené (jednotlivým povídkám nadřazené) tematické významy. 

V této souvislosti zejména oceňuji doložení přítomnosti biblických motivů ale též motivů, 

které vypovídají o zakotvenosti autobiografické postavy San Mao v tradiční čínské kultuře. 

Práce je napsána kultivovaným jazykem bez častějšího výskytu stylistických či 

gramatických chyb. Výklad pouze místy „zadrhává“ (např. diskuse o vlivu křesťanství na San 

Mao na str. 28-29), u některých citací z povídek by rovněž bylo možné zpochybnit funkčnost 

jejich výběru či dokonce vhodnost jejich citování v textu práce. Práce by si rovněž zasloužila 

drobná vylepšení v některých „detailech“ jako je například anglické resumé či místy příliš 

doslovný překlad z čínštiny. 

Navrhuji hodnocení „výborně“. 

Otázka do diskuse při obhajobě: Rozveďte poněkud strohé konstatování ze závěru práce, 

podle nějž se San Mao „nezabývá stereotypy, kterými se zabývá populární literatura“. Jaké 

stereotypy charakterizují „populární literaturu“, zaměříme-li se na postavy? Čím se postava 

San Mao od takových postav odlišuje?
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