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Alena Klenerová: Role časopisu Duli pinglun ve sporech o čínskou medicínu 

(posudek oponentky diplomové práce) 

 

Předložená práce se věnuje debatě o budoucnosti tradiční čínské medicíny v době tzv. Nankingské 

dekády (1928–1937). Téma se dotýká širšího okruhu otázek modernizace podle západního vzoru a 

domácího kulturního dědictví. Hlavním pramenem jsou články vycházející během roku 1934 

v týdeníku „modernistů“ Duli pinglun, autorka však přihlížela i k dalším periodikům z té doby. Na 

základě obsahové analýzy představuje rozmanitost názorů kulturních konzervativců i prozápadních 

modernistů a ukazuje tak nejednoznačnost modernizačních snah v medicíně v uvedeném období. 

Zároveň přesvědčivě dokládá ztotožnění s myšlenkou prospěšnosti vědy u naprosté většiny účastníků 

debaty. 

Vlastní analýza je vsazena do širšího historického kontextu, kontextu dobových „filozofických 

souvislostí“ (možná lépe „ideových souvislostí“, protože o filozofii v pravém slova smyslu zde nejde) a 

historicky ukotveného představení čínské medicíny (kap. 2 až 4, s. 3–27). Tyto tři kapitoly jsou 

zpracované na základě sekundární literatury, vlastní četba pramenů je zde okrajovou záležitostí. 

Oceňuji bohatství použité literatury a schopnost autorky výstižně a přehledně zprostředkovat vše 

podstatné, co je potřeba znát pro hlubší porozumění studované debatě. Analýze pramenů se věnuje 

6. a 7. kapitola (s. 28–79). Zvolené rozvržení je účelné a vyvážené, oceňuji také schéma, na kterém je 

zachycený spletitý průběh debaty a které je samo o sobě cenné jako informace o fenoménu této 

debaty (s. 34). 

V analytické části autorka tematicky člení obsah studovaných pramenů do několika menších 

podkapitol. Ústřední místo zde přísluší Fu Sinianovi, který celou debatu svým radikálním článkem 

vyvolal. Také zde je členění vhodně zvolené a je proporční. Při analýze autorka postupuje tak, že 

vybírá podstatná témata a různé názory na ně a vlastní shrnutí doplňuje o početné ukázky citované 

v českém překladu (a čínském originále v pozn. pod čarou). Bohatství informací čerpaných z pramenů 

je dobře provázané s předchozími kapitolami založenými převážně na sekundární literatuře. Kromě 

Fu Siniana se dovídáme jen málo o dalších účastnících debaty, případně periodikách (Dagong bao jsou 

noviny, nikoliv časopis), z nichž diplomantka čerpala. Je pochopitelné, že nechtěla tříštit vlastní 

analýzu; možná by stálo za to dát do přílohy nebo do pozn. pod čarou.   

Práce je originální a svědčí o autorčině zaujetí pro téma i o důkladné orientaci v něm. Proto je Závěr, 

který v podstatě jen shrnuje informace z analytické části práce, poněkud zklamáním. (Oceňuji 

nicméně, jak přehledně a výstižně je napsán.) Očekávala bych (a soudě podle celé práce nepochybuji, 

že autorka by to dokázala), že se zde objeví i obecnější zamyšlení věnované problému čínské 

medicíny nebo modernizace Číny podle západního vzoru apod. 

Další drobné výtky se týkají překladů některých ukázek, kde se objevují dílčí nepřesnosti či 

nedokonalosti. Týká se například různých překladů slova mingci 名詞 (ve skutečnosti se v dobovém 

jazyce většinou jedná o „pojem“) a dále promyšlenější práce s větami, respektive souvětími (na mysli 

mám nutnost propojovat kratší úseky členěné podle původní čínské interpunkce do složitěji 

strukturovaných souvětí), např. ukázka na s. 29–30 (originál v pozn. 9).  

Drobné neobratnosti na způsob pravopisné chyby (Pekingská Univerzita s velkým U – s. 37) či 

nepřesnosti (Taiwanská univerzita, místo Národní taiwanská univerzita – s. 38) či začátek poznámky 

malým písmenem (pozn. 11) jsou spíše výjimečné. Drobným formálním nedostatkem je, že prameny 

jsou uvedeny v bibliografii až za literaturou.  
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Bez ohledu na dílčí výtky považuji práci za velmi zdařilou a navrhuji hodnocení známkou výborně až 

velmi dobře. 

Během obhajoby bych ráda položila otázku týkající se počtu lékařů západní medicíny v Číně před 

válkou. Předpokládám, že čísla uvedená na s. 43–44 se týkají čínských lékařů. Je známo, kolik v té 

době působilo v Číně lékařů (nemocnic?) misionářských? 

 

V Praze, 14. června 2016      Prof. Olga Lomová 


