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Překládaná práce se klade za cíl sledovat motiv „vína“ v básnickém díle význačného středověkého 
literáta Táo Yuānmínga (365–427) a pozorovat proměňující se významové a zejména asociační 
akcenty v závislosti na kontextu. Autor se omezil na básně, v jejichž nadpise se objevuje příslušné 
slovo, jiǔ ‚alkohol‘ (překládané tradičně, byť zavádějícím způsobem jako „víno“). Největší část 
tvoří rozbor dvacetičlenného cyklu Yǐn jiǔ „(Po) pití vína“, doplněný je poněkud stručnějším 
náhledem do básní Shù jiǔ „Výklad o víně“ a Zhǐ jiǔ „Končím s vínem“.

Práce je psána jasným a kultivovaným jazykem, je přehledně a logicky členěna a působí značně 
sevřeně, neobsahujíc v podstatě žádné nepodstatné odbočky. Předkladatel v ní prokazuje 
dostatečnou, a přitom nesamozřejmou jazykovou vybavenost, schopnost práce jak se staročínskými 
prameny, tak se sekundární literaturou včetně materiálů v moderní čínštině. Rozsah a záběr použité 
literatury zcela odpovídá zvolenému cíli a vedle jiného dokazuje autorovu orientaci v problematice; 
chybí jen aspoň základní literatura k otázce poměru mezi dílem a životem spisovatele, viz však 
níže. Z textu rovněž vyplývá autorova schopnost citlivého (v nejširším slova smyslu) filologického 
zacházení s literárním díle, jazykové a literární analýzy. Možná by snad bylo jen záhodno více 
syntetického, třídicího a usouvztažňovacího elementu v jinak dosti souvislém toku rozborů básní.

Problematické rysy předkládané práce lze myslím shrnout do dvou okruhů: a) nedostatečná 
metodologická diskuze v souvislosti s rozhodnutím pracovat s básněmi „tradičním“ způsobem, b) 
pojetí podpůrného filologického aparátu a zacházení s moderními čínskými překlady a komentáři.

Zmíněné rozhodnutí je zcela nedostatečně objasněno a obhájeno, přestože má jednak značný 
dopad na celkové rámování práce a jednak naprosto není samozřejmé, spíše naopak. V moderní 
literární  vědě mnoha posledních desetiletí je vztah mezi původcem coby fyzickou osobou, autorem 
coby osobou, jíž je atribuován určitý okruh textů a tzv. „lyrickým subjektem“ široce a různorodě 
rozpracován a bylo by záhodno se s tímto vývojem vyrovnat. Zejména se to nabízí v českém 
prostředí, kde byl vyvinut a je dodnes velmi vlivný jeden ze světově nejvýznamnějších jazykově i 
literárně interpretačních modelů, pražský strukturalismus, který tuto otázku řeší po svém. Aspoň 
základní literatura k tématu by pak neměla chybět v bibliografii. Je možné, že by po vyjasnění 
teoretických východisek práce na některých místech méně připomínala školský hon na „to, co chtěl 
básník básní říci“.

Výstavba poznámkového aparátu je poznamenána určitou, byť s ohledem na zkušenosti 
autora pochopitelnou nevyvážeností. Obecně se to týká například velice častého komentování 
významu a interpretace výrazů pod čarou tam, kde se jedná o zcela běžný slovníkový  význam a 
jeho příslušné čtení se tak rozumí samo sebou coby součást filologického řemesla (mezi jinými: s. 
18 nìng 寧, příp. i réndào 人道, s. 21 héshì 何事 a jié 節, s. 26 zhǐ 止, s. 29 ěr 爾, s. 35 liáo 聊 a dé 

得, s. 40 yú 與 a guāi 乖, s. 41 jù 詎, s. 68 gù 固), zatímco některá místa skutečně nepříliš 
jednoznačná jsou pro změnu opominuta. Nevhodné je také v podstatě soustavné glosování výrazů 
moderními čínskými ekvivalenty převzatými z moderních vydání a překladů, a to často dokonce 
bez českého převodu a také bez žádného vysvětlení, jak se pro příslušné čtení autor rozhodl, resp. 
proč se autor rozhodl zrovna pro čtení toho kterého komentátora-překladatele (přičemž ovšem 
argument, že se řešení neshoduje s čínskými komentáři či překlady – s. 49 – nelze považovat za 



rozhodující).
Mezi spíše drobné a ojedinělé chyby patří vyloženě chybný překlad verše, v jednom případě 

dokonce v poznámce pod čarou podpořený a sebeodhalující chybným čtením překladu do moderní 
čínštiny (s. 40 „celý svět se na tom shodne“ místo „všichni si cení konformity“), nebo to, že 
v úvodu zmíněný D. Machek by si zasloužil být uveden i v bibliografii (a ovšem také citován), byť 
se jedná o rukopis, resp. článek v tisku. Z jednotlivostí lze zmínit např. sporný výklad výrazu 
xiāngxíng 相形 ‚navzájem se tvoří‘ (32), který přitom jednoznačně odkazuje na spis Lǎozǐ (2.1; 

s ozvukem v Huáinánzǐ 12.4.5), nepravděpodobný význam slova yǐ 已 jako ‚dotáhnout do konce‘

(49; neexistují doklady, a to ani ve slovnících; odkaz na Kāngxīho je mylný), zhuó jiǔ 濁酒 ‚kalné 
víno‘ (68) je čteno jako dú jiǔ a vysvětlováno dodatečně a zbytečně jako „obyčejné“ víno. Správné 
členění jména 柳下惠 je Liǔxià Huì (65). Nakonec za zvážení by stála možnost, že Jižní hory 
odkazují k pohřebišti rodiny Táo, a nikoli k Jižním horám z Knihy písní. Větší pozornost by možná 
bylo záhodno věnovat symbolice chryzantém, zvláště ve srovnání s borovicí, a motivacím těchto 
symbolik: zatímco u borovice je to jasnější, případ chryzantém není tak přímočarý.

Bez ohledu na výše zmíněné výtky předkládaný text splňuje požadavky na bakalářskou práci a 
dokazuje schopnosti autora poměrně spolehlivě pracovat jak s prameny v literární čínštině tak 
s příslušnou sekundární literaturou včetně studií v moderní čínštině a v neposlední řadě také 
víceméně úspěšnou upřímnou snahu o pečlivé a citlivé čtení básní a vnímání souvislostí v 
rozebíraném díle. Navrhuji proto hodnocení v ý b o r n ě .

Témata k diskuzi: možné přístupy ke vztahu osoba-autor-dílo a jejich hodnocení (mj. ve vztahu k 
pražské literárněvědné škole), otázka sebestylizace, způsob práce s komentářovou a překladovou 
sekundární literaturou, symbolika chryzantém, případně debata o konkrétních řešeních.
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