
 

Posudek oponenta na diplomovou práci sl. Karin Sojkové „Proměny čínské zahrady 

za dynastie Ming“ 

 

 Autorka se v předložené práci věnuje jednomu z významných fenoménů čínské 

kultury, a sice umění zahrad a jejich funkci v čínské kultuře. Vzhledem k rozsáhlosti 

uvedené problematiky bylo téma z pochopitelných důvodů zúženo na období dynastie 

Ming (1368-1644) a vzhledem ke stavu pramenné základny potom na zahrady ve městě 

Suzhou v oblasti Jiangnan, která za dynastie Ming představovala jeden z nejvíce 

prosperujících regionů v rámci říše. 

 Práce je založena na uspokojivě bohaté sekundární literatuře v západních jazycích 

i čínštině, z pramenů potom autorka využila především dobové zápisky biji a spis Yuan 

ye od pozdně mingského autora Ji Chenga. Z práce je patrné, že autorka se s bohatým 

materiálem, který měla k dispozici, dobře obeznámila a projevila schopnost s ním 

samostatně a kriticky pracovat.  

 Jedním z hlavních kladů práce je mnohovrstevnost autorčina přístupu k dané 

problematice. Sl. Sojková se neomezuje pouze na sledování jedné linie, ale snaží se 

postihnout nejrozličnější aspekty – společenské, ekonomické, estetické atd. – fungování 

zahrad v pojednávaném období v daném regionu a zasadit je do patřičného dobového 

kontextu. To se jí většinou úspěšně daří a práce celkově působí velmi bohatě a konkrétně: 

jak množstvím zpracovaného materiálu, tak právě ukázáním množství faktorů, které měly 

na proměny zahrad a jejich rozličné funkce vliv. Velmi pozitivně lze hodnotit autorčin 

důraz na ekonomickou funkci zahrad, která byla – z důvodů, jež autorka velmi dobře 

charakterizuje – významná hlavně v rané fázi pojednávaného období, o dobové prameny 

opřený výčet rostlin, které se v zahradách pěstovaly (v čemž se nepochybně projevuje 

erudice sl. Sojkové získaná její předchozí specializací), poukaz na velmi významnou 

společenskou funkci zahrad, sloužících nejen jako určitá demonstrace příslušnosti ke 

společenské elitě, ale i jako potenciální vstupenka do této vrstvy, stejně jako zajímavé 

pojednání o vzájemném ovlivňování zahradního umění a malířství. To vše je přitom 

logicky a bez podstatných zjednodušení propojeno a celkový obraz vývoje zahrad 

v pojednávaném období vystupuje velmi plasticky. 



 Zvolený přístup zároveň autorku nutil pojednat o poměrně širokých dobových a 

kulturních souvislostech, což učinila přehledně a s patřičnou vazbou na hlavní téma práce. 

 V ústředních pasážích práce se někdy projevuje značná závislost na hlavním 

zdroji, s nímž autorka pracovala – práci C. Clunase Fruitful Sites: Garden Culture in 

Ming Dynasty China – nicméně sl. Sojková prokazuje schopnost kritického přístupu ke 

svým zdrojům a zároveň schopnost samostatných a někdy velmi bystrých závěrů a 

postřehů na základě pramenů: uveďme diskuzi o důvodech, proč se v názvem zahrad 

z raného mingského období setkáváme spíše s označením pro různé zahradní stavby nežli 

se samotným termínem yuan (str. 34-35) nebo o zaujetí pozdně mingských literátů 

vytvořením zahrady jako uměleckého díla (str. 85-86). 

 Bohatství materiálu a snaha nahlédnout fenomén zahrad ze všech možných úhlů 

ovšem někdy vede k tomu, že některé pasáže jsou poněkud nahozeny a působí dojmem 

určité nedotaženosti. To někdy platí i o terminologii. Asi nejzřetelnější je tu nepříliš jasná 

definice pojmu společenská elita uvedená v úvodu a v této pasáži nedostatečně objasněný 

vztah úřednické vrstvy a obchodníků. Autorka se sice touto problematikou v práci na 

různých místech podrobněji zabývá, nicméně uvedená otázka by si zasluhovala 

rozpracovanější diskuzi přímo v kapitole, která se jí věnuje. 

 Právě uvedený příklad poukazuje na obecnější problém práce. Ta má logické a 

přehledné členění, nicméně se někdy setkáváme s ne úplně promyšleným tříděním 

materiálu. Některá tvrzení se opakují v různých částech práce, někdy se autorka 

v kapitolách, které by měly mít pouze přehledný a úvodní charakter, rozepíše do detailů, 

které by se spíše hodily do dalších, analytických částí, čímž si zároveň blokuje možnost 

využít uvedená fakta k vlastní interpretaci. Jako příklad uveďme členění výkladu mezi 

jinak velmi zajímavými kapitolami 5.1 (Názvy zahrad) a 5.2 (Stavby v názvech zahrad za 

dynastií Juan a Ming). Faktografické bohatství v kombinaci s určitou nedotažeností 

některých pasáží zároveň vedou k tomu, že některé – a jak bylo řečeno výše, bystré a 

zajímavé – vlastní závěry a postřehy autorky čtenáři lehce uniknou.  

 S tím souvisí i to, že citáty z pramenů jsou někdy zařazeny poněkud neorganicky 

a z hlediska čtenáře nečekaně. 

    Z hlediska jazykového je práce napsána kultivovaným a čtivým jazykem, byť 

některé obraty a termíny mají poněkud hovorové či osobní zabarvení. 



 Celkově hodnotím práci sl. Karin Sojkové jako zdařilou práci, která prokázala 

autorčinu schopnost samostatně a kriticky pracovat s prameny i sekundární literaturou a 

navrhuji její hodnocení jako výborné až velmi dobré. 
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