
 

Volba tématu a hlavní směřování kladených otázek byla věcí zadání vedoucí práce. Vlastní výběr 

pramenů, způsob analýzy a celkové detailnější rozpracování tématu však již autorka bakalářské práce 

prováděla zcela samostatně. Práce je dobře rozvržená a propojuje důkladnou znalost relevantní 

sekundární literatury a pramenů. Analýza básní zahrnuje poměrně malý vzorek, to však není na 

škodu, neboť reprezentuje širší okruh prostudovaných textů a básně jsou rozebírány do velkých 

detailů. Argumenty ve věci klasifikace do tří typů písně s ohledem na propojení tématu lotosu 

s dalšími tématy lidského světa, jak je autorka stanovila, nejsou vždy stoprocentně přesvědčivé. 

Přesto lze tuto klasifikaci přijmout jako relevantní. Každá klasifikace je ostatně do jisté míry arbitrární 

a autorka práce také upozorňuje, že sleduje spíš „ideální typy“. Ve vlastních rozborech pak někdy 

naráží na problém, kudy vést hranici tam, kde jasná hranice není. 

Oceňuji styl – precizní a zároveň elegantní, se smyslem pro literární odlehčení odborného stylu; jen 

místy by si zasloužilo maličko rozvinout a tím být explicitnější a zároveň konkrétnější a v lonečném 

důsledku také přesnější: na s. 17 se jsou ci označeny jako „pokleslý žánr, který nebyl zařazován do 

sbírek“ – přesněji „do sbírek poezie svých autorů“, případně „do souborného díla svých autorů“; na s. 

17 není zmíněn jako jedna z náležitostí formy rým, ačkoliv autorka si je jinak jeho přítomnosti 

vědoma; závěrečná věta na s. 18 : zasloužilo by si specifikovat o jaké experimentování – formální? jde 

a o jaký obsah – moralizující a filosofický?; s. 19. – propojení věcného popisu skutečnosti s významem 

přeneseným na lidské vlastnosti autorka zkratkovitě dokládá citátem, kde se mluví o literárních 

narážkách. Ty jsou skutečně nástrojem vyjádření lidských vlastností a hodnot, avšak tato informace 

není zmíněna; s. 22 – „významy se postupně posouvají“, je třeba dodat „v průběhu doby“, jinak může 

vzniknout nedorozumění, že „postupně v jedné skladbě“; s. 59 – „typ slovních hříček, které jsou 

s lotosem spojené“ – přesněji by mělo být „byly s lotosem spojené dříve, než převládl význam 

odvozený z buddhismu“ atd.  

Přehnaná úspornost výrazu (kterou jinak hodnotím pozitivně), se promítá také do propojení úvodní 

části věnované botanickému popisu se zbytkem práce. Mělo by hned zde být řečeno, proč je důležitý. 

Výjimečně ujede formulace, s níž nelze souhlasit: s. 44, kde se říká, že lotos v prvních dvou typech je 

„neutrální kulisou“; s tímto tvrzení nesouhlasí ani vlastní rozbory básní. 

Rozbory doprovází překlady textů pro studentku bakalářského stupně poměrně náročných originálů 

(starý, žánrově specifický jazyk, který se liší i od „klasické čínštiny“, jaká je předmětem studia v rámci 

oboru sinologie). Jsou vesměs zdařilé, výstižné i vytříbené, zcela ojediněle se objeví nepřesnost či 

vybočení ze stylové roviny.  

Při interpretaci víceznačných výrazů by stálo za to také nahlédnout do papírových slovníků – viz 

například rozbor spojení „mraky a voda“ a jeho správná interpretace jako obrazného označení 

milostné zkušenosti a tělesné lásky. Argument ve prospěch tohoto čtení je možné nalézt také např. 

ve slovníku Cihai. 

Drobnosti v interpunkci a konzistentnosti závěrečné úpravy (StarýO/opilec, kurzívy u čínských slov a 

titulů knih). Někdy ne zcela přehledný způsob citování: ne vždy je na první pohled jasné, kdy autorka 

hovoří za sebe a kdy rekapituluje názor z literatury (např. konec předposledního odstavce na s. 31); s. 

29 – zasazení citátu z Bishu luhua a Eganův dovětek – neodděleno; v citátu na s. 15 chybí 

bibliografický odkaz).  

Celkově je ale práce velmi zdařilá, bohatě naplňuje požadavky na práci bakalářskou a navzdory výše 

zmíněným drobným kritickým připomínkám navrhuji hodnocení známkou výborně. 
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Otázky k diskuzi: 

s. 27, poslední odstavec dole- z formulace není zřejmé, zda o lotosu píše Liu, nebo je to názor autorky 

práce – prosím o vysvětlení 

31 – poslední odstavec – v jakém významu zde používáte slovo „figura“ 

Prosím o shrnutí, v jaké míře srovnání písní o lotosu Ouyang Xiua a Yan Shua potvrzuje hodnocení 

těchto autorů v literatuře a v čem je zpochybňuje 


