
Karina Kapounová: „Způsob práce s metaforou v díle ‚metafyzického básníka‘ Bian Zhilina“ 

(posudek vedoucí bakalářské práce) 

 

Autorka se věnuje ranému dílu méně studovaného čínského modernisty Bian Zhilina (1910–2000), 

přičemž se v souladu se zadáním zaměřuje na jeho způsob práce s metaforou. Zadání vychází z teorie 

Michelle Yeh o radikální proměně způsobu práce s metaforou v poezii moderních básníků 20. a 30. let 

a zásadních rozdílech mezi moderní (francouzským symbolismem poznamenanou) a tradiční 

metaforou čínské poezie. 

Práce má dobře promyšlenou strukturu, uspokojivým způsobem pojednává teoretická východiska, 

autorka volí adekvátní příklady a argumentaci zakládá na citlivých rozborech básní. Její překlady jsou 

převážně výstižné, i když je třeba zdůraznit, že pro případ publikace by bylo třeba znovu promyslet a 

stylisticky upravit řadu míst. Autorka shromáždila relevantní literaturu k tématu, včetně česky a 

anglicky psaných publikací k obecným otázkám metafory a básnického jazyka. Její závěry jsou 

přesvědčivé a práce jako celek představuje zajímavou konkretizaci ústředního tématu debat nejen o 

moderní čínské poezii, ale také širších debat o povaze tradiční poetiky a jejím významu v moderní 

době. Jako vedoucí práce oceňuji samostatnost a promyšlenost přístupu k tématu; autorka projevila u 

našich studentů bakalářského stupně poměrně vzácnou schopnost povznést se nad hromadění 

jednotlivostí na úkor hledání odpovědi na konkrétní otázky. 

V práci jsou drobné nepřesnosti (či nedostatečně promyšlená tvrzení), nejzávažnější se týká výkladu 

jména Li (Švestka) jako odkazu na „švestkovou šťávu“ (suan mei tang), kde ovšem v čínštině je slovo 

mei, slivoň japonská, tedy jiná rostlina, než jak navádí český překlad. Problematické je také tvrzení, že 

forma básně „Smutek moře“, kde se střídají verše o 7 a 5 slabikách „evokuje tradiční pětislabičnou a 

sedmislabičnou báseň“ (s. 44). Bylo by třeba rozvést, v jakém smyslu – počet slabik evokuje dvě 

formy, které jsou mezi sebou propletené, ale tím dochází ke zrušení základního principu klasické 

básně shi – stejného počtu slabik v celé básni. „Částečná zvuková shoda mezi slabikami lĭ a jì“ (s. 28) 

je problematická, bylo by na místě podrobněji vysvětlit a obhájit. „Nový náhled na skutečnost“ (podle 

Dodsona) je také projevem kognitivní funkce metafory, možná ještě víc než „poučení a 

vyjasňování“ (s. 44 – 45).  

Některá obecnější témata by si zasloužila ilustraci pomocí konkrétního příkladu, ze které by 

pravděpodobně vyplynula i preciznější charakteristika rozdílů mezi tradičním a moderním básnictvím 

(případně podobností mezi nimi). Týká se to především kategorií synestézie a personifikace, které se 

specifickým způsobem uplatňují i v tradiční poezii (příklady by autorka nalezla i v citované české 

monografii o Wang Weiovi). V úplném závěru autorka zmiňuje význam „filozofické 

orientace“ básníka a jeho tradičního vzdělání, obojí je však v úvodu nedostatečně charakterizováno. 

(Zde by také stálo za zamyšlení, nakolik mohla tradice básníka poznamenat prostě proto, že jí do 

určité míry bylo prostoupeno intelektuální prostředí té doby obecně.)  

Jsou zde také menší formální nedostatky – práce by si zasloužila pečlivější závěrečnou redakci, včetně 

zjednodušení způsobu citování bibliografických odkazů v poznámkách pod čarou (není třeba 

opakovaně uvádět plný odkaz) a umístění čísel poznámek vzhledem k interpunkci (není sjednoceno 

podle normy). 

Otázka k obhajobě se vztahuje k životopisnému úvodu: Můžete přesněji charakterizovat Bian 

Zhilinovo tradiční vzdělání, zmíněné na s. 14, a znovu připomenuté v závěru práce? Co je vlastně 

podstatou čínského „tradičního vzdělání“?  

Práce vrchovatě naplňuje požadavky na práci bakalářskou a doporučuji ji k obhajobě. 
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