
 

Posudek vedoucího na bakalářskou práci Veroniky Raškové 

„Podoby lásky v Západním Hunanu:  

Tematická a motivická analýza vybraných Shen Congwenových próz“ 

 

 

Posuzovaná práce představuje Shen Congwena, významného čínského spisovatele 20.století, 

jako autora povídek a novel s tématikou lásky. Studentka na materiálu jedenácti próz z konce 

dvacátých a počátku třicátých let představuje literární ztvárnění tématu lásky, typické pro 

spisovatelovu tvorbu inspirovanou světem Západního Hunanu.  

Práce je vhodně rozvržena, kompilační ani analytickou část práce nepoškozují nedostatky či 

opomenutí zásadní povahy. Studentka prokazuje obeznámenost s relevantní sekundární literaturou, 

znalost biografie spisovatele a jeho díla. Studentka rovněž prokazuje schopnost samostatně 

interpretovat a analyzovat soubor pramenných textů o dostatečném rozsahu. Vzhledem k tomu, že 

tematika lásky je v Shen Congwenově tvorbě neoddělitelně spjata se specifickým charakterem 

literárních postav a neméně svébytným prostředím, studentka analytickou část práce uvádí 

samostatnou kapitolou věnovanou Shen Congwenovým literárním postavám - zejména postavám žen 

- a fikčnímu světu Západního Hunanu, který tyto postavy obývají. Výklad v analytické části je podle 

povahy převažujících motivů u jednotlivých podob literárního ztvárnění tématu lásky rozdělen do tří 

celků. Studentce se daří vystihnout specifické i sdílené rysy analyzovaných děl z hlediska povahy 

sledovaných motivů.  

K práci mám několik dílčích výhrad. 1) U jednotlivých analyzovaných próz chybí údaj o době 

jejich vzniku. 2) Představení „hlavních tematických a motivických charakteristik“ v kapitole 4 

obsahuje pasáž, v níž je zmiňována důležitost motivu vody. Vzhledem k tomuto akcentu bych 

očekával, že v následné analýze budou explicitně diskutovány významotvorné role tohoto motivu ve 

vztahu ke sledované otázce. Ve stejné kapitole postrádám odkazy na sekundární literaturu. 3)  

V kapitole „Ženské tělo jako krajina“ je uvedeno, že spisovatel svoje obavy ze zániku starého světa 

vyjadřuje metaforicky prostřednictvím obrazu „měnícího se ženského těla“. S výjimkou zmínky o 

motivu těl mrtvých protagonistek (s. 66) však v analytické části explicitní diskuse k tomuto chybí. 4) 

V analytické části se mi jako problematické jeví zahrnutí motivů „nevinné“ a „nenaplněné“ lásky do 

jedné podkapitoly, neboť jak studentka sama přiznává, např. podoba lásky v povídce „Tři muži a 

dívka“ „má k ideálu mladé lásky hodně daleko“ (s. 52)     

Práci celkově považuji za velmi zdařilou a navrhuji hodnocení „výborně“.  
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