
Posudek vedoucího na diplomovou práci Lenky Čavojské 

„Wang Meng a jeho literárne dielo inšpirované Xinjiangom“ 

 

Diplomová práce Lenky Čavojské se zaměřuje na méně známou část literární tvorby významného 

spisovatele a velmi vlivného „hráče“ ve světě čínské literatury, kultury a politiky druhé poloviny 20. 

století, Wang Menga. Prameny, které diplomantka podrobuje zkoumání, jsou kratší prózy tím či oním 

způsobem odrážející autorovu osobní zkušenost s kulturně, jazykově, národnostně i geograficky cizím 

prostředím Xinjiangu.  

Diplomová práce si klade tyto cíle: 1) představit relevantní prózy v kontextu spisovatelovy tvorby, 

literárního vývoje a historických souvislostí 2) představit studovaná díla jako literární obraz 

nehanského světa z pera hanského spisovatele 3) zvážit významotvorné funkce postupů literárního 

modernismu, s nimiž autor pracuje v některých prózách inspirovaných Xinjiangem   

Práce sestává z dvou částí. V první části je Wang Meng představen jako spisovatel v dobových 

literárně-historických souvislostech a současně jako autor, pro jehož tvorbu je charakteristická práce s 

novátorskými narativními technikami. Druhá část zevrubně představuje jednotlivé texty, u nichž si 

diplomantka všímá zejména: a) přítomnosti a funkčního využití literární techniky „proudu vědomí“ b) 

tematické a motivické výstavby. Součástí této části práce je též kapitola představující Wang Mengovu 

esejistickou tvorbu inspirovanou Xijiangem.       

Diplomantka na základě poznatků, k nimž dospěla, předkládá v závěru tyto nálezy: 1) zkoumané 

povídky vykazují řadu charakteristik povídkového cyklu 2) u zkoumaných povídek vedle snahy o 

objektivní obraz Xinjiangu pozorujeme tendenci k subjektivní autorské výpovědi 3) míra realističnosti 

zobrazení Xinjiangu je oslabována tíhnutím k idealizaci 4) Wang Mengova literární technika proudu 

vědomí vykazuje specifické rysy  

Diplomová práce přináší řadu platných pozorování a poznatků, díky nimž lépe rozumíme dosud málo 

probádané části Wang Mengova literárního díla. Nicméně kvalitu práce snižuje řada nedostatků. Jako 

východisko diskuse při obhajobě vybírám:  

1) Některé části by bylo vhodné lépe propojit s celkem práce, to se týká zejména kapitoly věnované 

esejím. 2) Některé pasáže by si zasloužily rozšíření, např. přesvědčivější doložení teze, podle níž 

závěrečné povídky cyklu představují posun k subjektivnímu pohledu, by si vyžádalo podrobnější 

představení povídek „Xiaoyao you“ 逍遥游, „Biancheng huacai“ 边城华彩 a „Yinggu“ 鹰谷. 3) 

V práci chybí konkrétnější informace o tom, kdy, v jakém pořadí, za jakých okolností povídky cyklu 

vznikaly, zda, případně kde byly samostatně uveřejněny atd. Takové informace by mohly napomoci 

hlubšímu porozumění vnitřní dynamice cyklu (přesunu od objektivního k subjektivnímu pohledu). 4) 

Diplomantka slibuje rozbor několika povídek s tematikou Xinjiangu, které stojí mimo sbírku V Yili 

(s.24), s výjimkou povídky „Zase“ 杂色 se však těmito povídkami nezabývá.    

Práci je rovněž třeba vytknout občasnou nepřesnost či nekonzistentnost při překladu pojmenování děl, 

institucí, výklad tu a tam hyzdí problematické formulace či nesprávné tvary slov apod.  

Celkově však práce požadavky kladené na magisterskou diplomovou práci jednoznačně splňuje. 

Navrhuji hodnocení „velmi dobře“.  
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