
 

Oponentský posudek 

na bakalářskou práci Evy Zeťkové 

 

Ouyang Xiu (1007–1072) a Yan Shu (991–1055) o lotosu:  

příspěvek ke studiu žánru yongwu 

 

 

Předkládaná bakalářská práce si klade za cíl na vybraných básních žánru cí (tj. tzv. písních) 

dvou výrazných autorů raného období dynastie Sòng ukázat možnosti různého využití motivu 

lotosu. Autorka si pro tyto účely zvolila básně, které lze zařadit mezi „básně opěvující 

předměty“ nebo které lze aspoň chápat jako básně, které k tomuto specifickému druhu básní 

mají blízko (přičemž různí literární historici se na ve svých názorech liší), neboť lze 

předpokládat, že by v nich mohla být lotosu coby svébytnému předmětu věnována zvýšená 

pozornost. 

 

Základní náležitostí práce je možno hodnotit kladně – jejím jádrem je rozbor pramenných 

textů, který je uveden historickým a teoreticky laděným úvodem, odborná literatura, kterou 

autorka využívá, je dostatečně rozsáhlá a reprezentativní. Po formální stránce nelze vytknout 

žádné vážnější prohřešky. Text je psán vesměs kultivovaným jazykem a v podstatě bez 

pravopisných chyb, což není dnes úplnou samozřejmostí. Jako i u jiných bakalářských pracích 

založených na zpracování textů v klasické, popř. literární čínštině je nutno ocenit potíže se 

zdoláváním jazykové bariéry, s nimiž se autorka nutně musela potýkat, zejména v případě 

básní, psaných sevřeným, koncizním stylem a zatížených intertextualitou a obecně 

symbolickými významy. 

 

Za mírně nevyváženou považuji strukturu hodnocené práce – soudím, že by bývalo lepší 

věnovat více prostoru vlastnímu ohledání pramenného materiálu (začínajícímu na str. 34 ze 

zhruba 55 stran) na úkor úvodních kapitol, i když je zřejmé, že vysoká náročnost nedovoluje 

na tomto stupni studia vznik rozsáhlejších studií. I při nezvyšování počtu zařazených básní by 

bylo možné se věnovat jejich rozboru, ale i překladu pečlivěji, zvláště tam, kde autorka 

z konkrétních pasáží či veršů vyvozuje obecnější závěry. Nejsem si zároveň jist, jestli je nutné 

představovat tvorbu obou básníků zvoleným způsobem, kdy popis (jak v podkapitolách 

„dílo“ tak „rysy“) je v některých případech založen na kompilaci převážně z jedné publikace a 

působí poněkud povrchně, neurčitě, za použití nejrůznějších vágních přívlastků, a kdy se 

zároveň do určité míry mísí to, co je určitým společným základem, a to, co je osobitým rysem 

básníka. Ostatně jistá slovní mlha se týká i jiných pasáží, které by před zrakem literárního 

vědce působily jako nepřiměřené („nemarkovaný cyklus“, „opulentní antologie“, „prezentuje 

kontrast“, „význam uzamčený ve výrazu“ atp.); zde předpokládám hraje roli i vliv výraziva 

v čínské literatuře.  

 



Autorce zajisté nelze příliš vytýkat nedokonalosti překladu, které ostatně nejsou nikterak 

závažné. Nicméně nad některými spornými případy se lze pozastavit, a to především tam, kde 

se v textu s příslušným úryvkem dále pracuje v úloze argumentu (je ovšem vždy možné, že se 

jedná o velmi specifické jazykové prostředky, vysvětlené v moderním komentáři). 

- (34) OYX, Yújiā ào 1, poslední verš: proč „bezmocně [sleduji]“, když o bezmoci, zdá 

se, v původním znění není řeč? 

- (38) YS, Huànxī shā, nadpis: neznačí místo „písků omývaného břehu“ spíše „mělčiny 

v Říčce Kde Se Pere Prádlo“? Huàn 浣 neznačí, pokud vím, ‚omývat (např. břeh)‘, 

stejně jako xī 溪 nemá význam ‚břeh‘. 

- ibidem, první verš (a dále v textu, také s. 43): je důvod překládat slovo yān 煙 jako 

„mráčky“, když běžně značí ‚vodní opar; dým z komína‘? Protože pokud nikoli, 

spojení s „ranními oblaky“ z Gāotáng fù není moc přesvědčivé, byť z hlediska 

kategorií věcí si xiǎo 曉 a zhāo 朝 i yān 煙 a yún 雲 pravděpodobně odpovídají. 

- (41) OYX, Yújiā ào 2, předposlední verš: není nutní mluvit o „završení smutku“ – 

stačilo by „udělal se z toho smutek“ či něco podobného.  

- ibidem: cháng duàn 腸斷 jistě doslova neznamenají „uzlují se útroby“, ba naopak – 

duàn znamená ‚přetnout; zlomit se‘, čili ono „pukání“ srdce je poměrně blízké 

originálu. 

- (42) OYX, Yújiā ào 3, 3. verš: je krajně nepravděpodobné, že by byl narušen 

mluvnický paralelismus a že by yāo 腰 ‚pas‘ patřil k něžným lotosům před ním (aspoň 

tedy gramaticky). Poslední tři slova je možné chápat různě a příslušné čtení by bylo 

zapotřebí lépe obhájit – můžou např. znamenat ‚u pasu mají přivázané nebarvené 

hedvábí‘, či ‚pas mají svázán nebarveným hedvábím‘. 

- (43) OYX, Yújiā ào 4, 2. verš: shàng 尚 znamená ‚ještě‘, nikoli ‚už‘! 

- ibidem, 7. verš: nemohou „broučci“ naříkad nad tím, že už je večer, spíš než až do 

večera (bǎi chóng tí wǎn 百蟲啼晚)? 

- (48) OYX, Yújiā ào 5, 7. verš (a v textu): proč je řeč o „voňavé zelené komnatě“, když 

v čínské verzi je slovo pro ‚zelenou‘ až na konci verše a zjevně netvoří přívlastek ke 

komnatě? Podle analogie bych očekával, že stejně jako suì 碎 v předešlém verši bude i 

toto cuì 翠 přísudkem. 

- (50) YS, Yújiā ào 2, 6. verš – „pichláky“ jsou hezké slovo, ale nejsou lepší „trny“ (cì 

刺)? 

 

Výběr z jednotlivostí: 

Oddíly „biografické údaje“ postrádají jako takové opodstatnění – je možná lepší, že nejsou 

zbytečně obšírné, jak se někdy stává, na druhou stranu v této několikařádkové podobě neplní 

v podstatě žádnou smysluplnou úlohu. 

Jak sama autorka poznamenává, výraz „subžánr“ pro yǒngwù je problematický, zvlášť když 

tento subžánr prochází napříč „žánry“, jako je např. cí, fù či shī (které někdy nazývá 

„formami“ či dokonce „médii“ [?]) – možná by přece jen i na půdorysu této práce bylo 

záhodné se u této otázky více pozastavit. 



Když je řeč o nejstarším písemném záznamu o pěstování lotosu (byť je otázka, v jakém 

smyslu), bylo by zapotřebí uvést, v kterém textu na kterém místě jej nacházíme (odkaz na Pān 

2001 nám o tom nic neprozradí). Vůbec, celý oddíl „lotos v literatuře“ je sice relevantní, leč 

až přespříliš stručný na to, aby plnil (snad) zamýšlenou úlohu. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o opakující se a důležitý motiv, postrádám pevnější uchopení 

hodnocení písní cí v historické a společenské perspektivě. Není příliš jasné, odkdy kdo a za 

jakých podmínek považoval které cí (popř. básně typu yǒngwù nebo i palácovou poezii 

obecně) za pokleslé, a proč bylo běžné, že „pokleslé“ cí, popř. yǒngwùcí, psali s oblibou i 

vysocí politici a přední učenci, jako byl Ōuyáng Xiū, třebaže na tyto otázky autorka naráží 

(možná je to zčásti otázka volby přívlastků?). 

Huáng Qīngshìovo dílo Tán yǒngwùcí není uvedeno v bibliografii, je k němu odkazováno 

skrze Fong 1985, ale zajisté by si citaci zasloužilo (není tak ani zřejmé, zekdy kniha pochází). 

Sémantické pole může mít slovo, ale nikoli znak (řeč je o slově yòng 用 ‚použít‘); otázku, 

zda v literární čínštině můžeme mluvit o gramatické osobě, ponechávám stranou. 

 

Přes uvedené výtky hodnotím práci jako zdařilou, doporučuji ji k obhájení a navrhuji 

hodnocení výborně až velmi dobře. 

 

 

       V Litomyšli, dne 25. srpna 2016 

   

       Lukáš Zádrapa 


