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Karin Sojková: Proměny čínské zahrady za dynastie Ming 

(posudek vedoucí práce) 

 

Jak naznačuje i název, v práci je kladen důraz na proměny zahrady v mingské době, „přičemž klade 

důraz na podmíněnost podoby zahrady jejími ekonomickými a společenskými funkcemi“ (Abstrakt). 

Původní zadání pokrývalo širší dobu, až do dynastie Qing, vzhledem k rozsahu shromážděného 

materiálu však bylo nakonec zúženo pouze na dobu Ming. 

Práce je logicky rozvržená (trochu překvapivé je shrnutí literatury na samém začátku – to by patřilo 

do Úvodu); postupuje od historického kontextu, a to jak ve vztahu k tradici zahradního umění (kap. 1), 

tak i společenských změn za dynastie Ming (kap. 2), ke konkrétní charakteristice mingských zahrad. 

Podle mého není dostatečně objasněno, proč se nakonec autorka věnuje výhradně zahradám ve 

městě Suzhou (byť ze souvislostí se to postupně vyloupne). Autorka vychází z poměrně bohaté 

sekundární literatury v českém, čínském a anglickém jazyce; jejím hlavním pramenem jsou dobové 

„zápisky o zahradách“ a také pojednání o stavbě zahrad. Na základě shromážděných informací 

vymezuje tři období, v nichž porovnává různé aspekty fenoménu městských zahrad (aspekty 

ekonomické, sociální a estetické). Přihlíží dále ideologickým souvislostem, jak se projevují zejména ve 

jménech zahrad. Nejkonkrétnější je v popisech úpravy zahrad; v závěru pak důraz na estetický rozměr 

zahrad považuje za hlavní přínos své práce ve srovnání se staršími studiemi na podobné téma, 

zejména Clunasem.  

Práce obsahuje bohatý materiál, je psána až na výjimky přehledně, s jasně podanými argumenty a 

adekvátním stylem. (Občas se ale objeví místa, která jsou špatně srozumitelná, respektive porozumí 

jim pouze čtenář, který se v problematice dobře orientuje.) Práce by si však zasloužila pečlivější 

redakci a promyšlenější způsob formálního nakládání s prameny – není sjednocený systém uvádění 

čínských originálů u ukázek citovaných v překladu (něco je v textu, něco v příloze, jindy čínský originál 

chybí), čínské názvy se objevují bez transkripce, jména zahrad by měla být systematicky překládána, 

neboť jejich význam je důležitý pro téma práce. Opakovaně se vyskytuje situace, že autorka cituje 

pramen podle sekundární literatury (např. pozn. 273 a opakovaně podle čínských studií, např. pozn. 

277) nebo shrnuje poznatky z většího množství pramenů, ale v poznámce ani v textu je neidentifikuje. 

Několikrát se objevuje opakování stejné informace (např. na s. 12 a 13 je dvakrát vysvětleno, co to 

jsou taihuské kameny, na s. 36 a 39, pozn. 195 a 201 je dvakrát vysvětlena narážka na Mencia  apod.). 

Jsou zde také nedůslednosti v uvádění bibliografických záznamů, některé v textu citované tituly 

v seznamu literatury chybí (např. Liščák 2008, články o zahradách od O. Lomové); v bibliografii by 

měla být jména autorů a tituly čínských knih také v čínských znacích. Internetové zdroje by měly být 

pojmenovány a možná i stručně představeny. Citace pramenů z internetových zdrojů různé kvality 

není korektní, přinejmenším by měla autorka ověřit přesný bibliografický údaj podle edice v Siku 

quanshu, v některých případech jsou k dispozici moderní kritická vydání.  

V překladech jsou příležitostně nepřesnosti různé závažnosti, celkově však autorka prokazuje dobrou 

orientaci v mnohdy obtížných textech. Překlady některých opakovaně užívaných pojmů by stálo za to 

více promyslet, případně vysvětlit, co nakonec rozhodlo o volbě českého ekvivalentu – například ya 

雅 – „vznešený“, ale proč ne „elegantní“, „vytříbený“, „ušlechtilý“ apod. Za zamyšlení by stálo i 
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samotné slovo „zápisky“ (ji 記); v tomto případě se jedná o zavedený překlad, z pramenů pro tuto 

práci však vyplývá, že se jedná především o „záznamy“, každý titul je záznamem o konkrétní zahradě. 

Práce je převážně popisná a v  množství detailů se místy ztrácí, že ústředním tématem je proměna. Je 

zde také několik sporných míst v prezentaci historických faktů. Ne zcela promyšleně působí 

charakteristika „společenské elity“ a vymezení pojmů džentry, aristokracie (s. 14 – 15, 20, 21, 24). 

Spojování příslušníků džentry a kupců do jedné skupiny (nahlížené skrze jejich kontakty v zahradách a 

kolem zahrad; s. 15) není dostatečně obhájeno vzhledem k  tradiční hierarchii čínské společnosti, kde 

kupci stáli na nejnižší příčce (autorka o tom mluví na jiném místě práce). Také není dostatečně 

objasněn obecný problém skryté komercializace literátských aktivit, související mj. i s rostoucím 

počtem literátů neúspěšných při získávání úřadu. Zároveň chybí vysvětlení jakým způsobem se 

synové z kupeckých rodin mohli stát úředníky – tradičně totiž neměli kupci ani právo skládat zkoušky. 

Nabízí se zde otázky k diskuzi během obhajoby: Jak je možné vymezovat společenskou elitu za doby 

Ming? A jakým způsobem se synové z kupeckých rodin vymanili z tradičního konfuciánského zákazu 

skládat zkoušky.   

Navzdory výše uvedeným výtkám práci považuji za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Vranov nad Dyjí, 6. 9. 2013     Doc. Olga Lomová 

        vedoucí práce 


