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Posuzovaná práce si klade za cíl představit ve vzájemném dialogu dvojici významných čínských próz,  

Shen Fuových Šest historií prchavého života a Šest historií ze školy pro kádry z pera Yang Jiang. K 

hlavním otázkám, které si diplomantka klade, patří otázka po tom, do jaké míry se Yang Jiang 

inspiruje Shen Fuovým dílem, jaké sdílené rysy obě díla vykazují a do jaké míry lze u autorů 

zkoumaných děl uvažovat o sdílení životních postojů.    

Úvodní část práce vedle stručné charakteristiky obou próz krátce představuje relevantní studie. 

Kapitola 1. načrtává životní dráhu autorky Šesti historií ze školy pro kádry a dobu, v němž dílo 

vzniklo, okrajově je zmíněn dobový vývoj literatury.  

 Výhrady mám k nejasné chronologii událostí zmiňovaných na s. 17., vysvětlení by si rovněž 

zasloužilo spojení „socializace socialismu“ na s. 18.  

Kapitola 2. podává podrobnější informaci o srovnávaných dílech. Podkapitoly představující Šest 

historií ze školy pro kádry po částech i jako celek (2.1.2, 2.1.3) upozorňují na důležité strukturní rysy 

díla, mimo jiné na kontrastní vyznění názvů, citací a literárních aluzí v sousedství líčení reality 

Kulturní revoluce. V následující podkapitole (2.1.3.1) je podán přehled nejdůležitějších opakovaně se 

vyskytujících motivů. Diplomantka předznamenává, že z hlediska výstavby a tematiky lze mezi oběma 

srovnávanými díly nalézt některé významné podobnosti.  

 Není jasné, proč v březnu 1981 Šest historií ze školy pro kádry ještě nebylo možné vydat, 

zatímco v červenci téhož roku již ano (s. 31). V podkapitole představující Šest historií 

prchavého života (2.2) by si vysvětlení zasloužilo rozporuplné hodnocení díla Yu Pingboem 

(s. 50, 53).  

Analytická kapitola 3, která je těžištěm diplomové práce, ve své úvodní části podává přehledný výčet 

sdílených charakteristik zkoumaných děl. Diplomantka v následujících podkapitolách (3.1, 3.2, 3.3) 

podrobněji představuje trojí perspektivu, z níž Yang Jiang nahlíží život v převýchovném táboře 

(pohled vzdělance, manželky a ženy), a s touto perspektivou související motivy. Tato část práce 

obsahuje řadu cenných srovnání, některé pasáže však nejsou dostatečně vyargumentovány.  

 Jako případ problematického srovnání se mi např. jeví diskuse o dostupnosti či nedostupnosti 

pálenky (s. 69-70). V případě sdíleného motivu akceptace křivého obvinění (s. 73-74) by bylo 

vhodné blíže zvážit povahu diskutované podobnosti: nebylo by na místě uvažovat o satirickém 

vyznění? 

  V závěru práce jsou zrekapitulovány hlavní sdílené charakteristiky srovnávaných děl. Diplomantka 

přesvědčivě ukazuje, že dílo Yang Jiang není pouhou nápodobou staršího díla. Diplomantka 

s poukazem na provedenou analýzu hovoří o Šesti historiích ze školy pro kádry především jako o 

vyprávění tematizujícím „vinu“ a „nevinu“.  



 Ironický aspekt Šesti historií ze školy pro kádry je v práci opakovaně zmiňován, v závěru 

práce však tento rys vyzdvižen není. Není pochyb o tom, že Yang Jiang svým dílem, podobně 

jako mnozí další doboví autoři, řeší otázku viny a neviny, jak ale např. napovídá citovaný 

závěr Šesti historií ze školy pro kádry (s. 76), celkové ironické vyznění je nasnadě.  

 
Výklad je celkově dobře vystavěn, byť místy trpí jistou nepřehledností. Diplomantka pracuje 

s rozsáhlým souborem pramenů v čínštině a čerpá z bohaté sekundární literatury. Celkově má práce 

velmi dobrou úroveň, je v ní jen málo chyb a formálních nedostatků. Zásadnější výtku mám 

k seznamu literatury. Je v něm nesystematicky uváděn rok vydání jednou za jménem autora, jindy na 

konci položky. Problematické je rovněž nesystematické řazení více děl jediného autora (např. Yang 

Jiang v oddíle „Prameny“). V neposlední řadě by bylo vhodné, aby Qian Zhongshuova předmluva byla 

samostatnou položkou, na niž by bylo možné odkázat (viz citace bez odkazu na s. 77). Drobným leč na 

první pohled patrným nedostatkem je též nejednotný zápis příjmení autorů (velká/malá písmena).    

 

Navrhuji hodnocení „výborně“ až „velmi dobře“. 
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