
Zápis z obhajoby bakalářské práce Karin Kapounové dne 13.9.2013 
 

Přítomni: doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. (předsedkyně komise, vedoucí bakalářské práce); PhDr. Dušan 

Andrš, Ph.D. (oponent, člen komise); Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.; Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.; Mgr. 

Štěpán Pavlík (členové komise); Mgr.Ing. Jiří Hudeček, Ph.D. (zapisovatel); hosté z veřejnosti 

Kandidátka na úvod představila hlavní cíl své práce, totiž ověření hypotézy autorky Michelle Yeh o 

rozdílu tradiční a moderní „tvořivé“ metafory. Tato hypotéza se v její analýze díla básníka Bian Zhilina 

potvrdila. 

Vedoucí práce shrnula svůj posudek, který je velmi pozitivní. Vedoucí práce ocenila kvalitu textu i 

průběžné práce s literaturou, zmínila ale problémy s precizní formulací myšlenek, které přetrvávají i 

v konečné verzi. Doporučila kandidátce zamyslet se nad kategoriemi synestézie a personifikace, zda 

se vztahují na tradiční poezii, a rozvést v diskusi otázku Bian Zhilinova klasického vzdělání a vlivu 

buddhismu a taoismu na něj. 

Oponent pochválil volbu obtížného tématu a systematickou práci s teoretickou tezí Michelle Yeh, 

autority na moderní čínskou poezii. Jako hlavní výhradu zmínil, že není jasné, jaká část raného 

básníkova díla je v práci analyzována. Dále se zastavil u konkrétních tezí a metafor a navrhl některé 

jiné přístupy a hlubší způsoby analýzy. Výtky měl také k některým překladům, které například 

zatemňují význam originálu. Celkově však práci zhodnotil jako zdařilou a doporučil k obhajobě. 

Studentka se následně vyjádřila k vzneseným námitkám. Zmínila, že analyzovala téměř celé rané 

básníkovo dílo, i když citovány jsou v práci jen některé básně. K biografické otázce uvedla, že pro vliv 

taoismu a buddhismu na Bian Zhilina neexistují přímé důkazy a odvozuje se spíše ze společenských 

okolností. Ohledně formy Bian Zhilinova vzdělávání nejsou podrobnosti z prostudované literatury 

jasné. Dále diskutovala s oponentem o konkrétní interpretaci jednotlivých básní, s výsledkem že se 

ovšem jedná o věc názoru na nejednoznačné znění čínského textu. Vedoucí práce shrnula diskusi, že i 

v práci by mělo být zdůrazněno, že čtení Bian Zhilinových básní je do značné míry subjektivní a 

otevřené. 

V interní diskusi se komise shodla, že řada překladů je sice nepřesná, ale vzhledem k obtížnosti zadání 

je třeba práci hodnotit vysoce, a udělila známku výborně. 

 


