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Práce se věnuje vzpomínkové knize Ganxiao liu ji od spisovatelky Yang Jiang, která se zde vrací ke 

svým zkušenostem z doby pobytu ve „škole kádrů“ na venkově v době Kulturní revoluce. 

Diplomantka zvolila komparativní přístup a významovou analýzu Ganxiao liu ji ukotvila ve srovnání se 

starším dílem čínské vzpomínkové literatury, Fusheng liu ji od literáta pozdně císařské doby Shen Fua. 

Volba díla ke komparaci vychází z explicitní reference Yang Jiang v názvu jejích vzpomínek, v řadě 

analogických strukturních postupů a také v krátké předmluvě, kterou ke knize napsal Qian Zhongshu. 

Diplomantka hledá i hlubší významové souvislosti a prostřednictvím srovnávání proniká k významům 

Ganxiao liu ji, které zůstávají pod povrchem. Podává vlastní, promyšlené čtení navenek 

jednoduchého až strohého textu, v němž nalézá bohatství významů, které daleko přesahují prosté 

záznamy životních zkušeností autorky z doby převýchovy na venkově.  

Práce má tříčlennou strukturu. Rozbor a interpretace díla je ukotven v biografickém, historickém a 

literárním kontextu (s. 15–30). Autorka v této části podává fakta podstatná pro porozumění 

souvislostem vzniku Ganxiao liu ji a zároveň se z neliterární perspektivy přibližuje k tématům, která 

jsou aktuální i z hlediska literární interpretace. V další kapitole se věnuje struktuře Ganxiao liu ji, a to 

opět v komparativní perspektivě (s. 31–54). Tyto dvě kapitoly představují jakousi přípravnou fázi pro 

kapitolu třetí, kde autorka ve srovnání obou děl do hloubky promýšlí analogie a kontrasty a otevírá 

nové perspektivy na Ganxiao liu ji. Volí zde vhodně další vnitřní členění podle tematického klíče. 

Diplomantka prokazuje výbornou orientaci v tématu (historickém i literárním směru). Přehledně 

podává informaci o stavu poznání obou děl, používá bohatou sekundární literaturu, a ve své 

argumentaci s ní vede poučený dialog. 

Analýzu doprovázejí zdařile přeložené ukázky. (Diplomantka přeložila celou vzpomínkovou knihu 

Yang Jiang a původně chtěla překlad přiložit jako přílohu k diplomové práce. Nakonec jsme se 

dohodly, že překlad připraví ke knižní publikaci.) 

Práce je po všech stránkách pečlivě vypracovaná, i když i zde se objevují drobné nedostatky (např. 

částečná nekonzistentnost při uvádí letopočtu v bibliografických údajích v seznamu literatury). 

Práce je promyšlená, dobře napsaná a svědčí nejen o kompetenci, ale i o velkém osobním zaujetí 

diplomantky. Oceňuji její odvahu ponořit se do náročného (zrádně jednoduchého) literárního textu a 

podat vlastní, jak sama říká „subjektivní“ čtení. Výsledkem je originální práce, jejíž subjektivnost 

přináší nové a hlubší porozumění tomuto významnému dílu čínské literatury a staví je do obecnějších 

souvislostí jak smyslu literatury, tak i zkušenosti intelektuála s totalitním režimem.  

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuji hodnocení známou výborně. 
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