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Kateřina Nováková: Wang Zengqi a jeho povídkové dílo 

(hodnocení oponentky diplomové práce) 

 

 

Práce podává komplexní pohled na čínského autora Wang Zenqiho, včetně jeho životopisu (s. 13–22), 

rozboru techniky proudu vědomí, jak se s ní podle autorky práce setkáváme v povídkách z jeho 

raného období (tj. do r. 1949) (kap. 6, s. 39–59) a motivické analýzy povídek vrcholného období (80. 

léta) (kap. 7, s. 60–82). Průběžně se také věnuje srovnání Wang Zengqiho povídek s povídkami 

staršího autora a jeden čas Wangova učitele Shen Congwena. Všechny tyto aspekty se následně 

propojují v závěry, kde se zřetelně projevuje jako dominantní právě zájem o srovnání díla Wang 

Zengqiho a Shen Congwenova a nemalý prostor je ponechán i charakteristice Wang Zengqiho stylu 

v různých obdobích jeho tvorby.  

Jak se text odvíjí v průběhu četby, pociťuje čtenář nedostatečné propojení mezi 6. kapitolou (analýza 

proudu vědomí v raných povídkách) a 7. kapitolou (motivická analýza dvou nejznámějších povídek 

z 80. let). Tento nesoulad autorka práce částečně vyrovnává v Závěru, kde podává komplexní 

charakteristiku Wang Zengqiho díla po stránce stylistické a formální i motivické a tematické. Její 

závěry jsou přesvědčivé a zejména výstižně pojmenovávají zásadní rozdíly mezi Wang Zengqim a 

Shen Congwenem.  

Práci vyváženě doplňují kompilační pasáže věnované širšímu historickému, kulturnímu a literárnímu i 

politickému kontextu Wang Zengqiho tvorby. Práce je psána kultivovaným jazykem a adekvátním 

stylem usilujícím o preciznost vyjádření a její součástí jsou i převážně zdařilé překlady. Je také po 

všech stránkách pečlivě vypracovaná. Ke všem těmto aspektům mám nicméně drobné dílčí výhrady 

(viz níže). Autorka pracuje s bohatými prameny a literaturou a není pochyb o tom, že se v tématu 

dobře orientuje a projevu schopnost práce s náročným čínským textem, plně na úrovní magisterské 

práce diplomové. 

Přesto mám dílčí výhrady. Abstrakt nevystihuje plně obsah a zaměření práce; jako dominantní téma 

práce se uvádí, že „představuje Wang Zengqiho povídkovou tvorbu na základě tematické a motivické 

analýzy klíčových povídek“. Analýza přítomnosti „proudu vědomí“ a srovnání s dílem Shen Congwena 

jsou zde odsunuty do neurčitého „pozornost je věnována také...“ a „v neposlední řadě....“, aniž by 

bylo jasně konstatováno, jak autorka chápe vztah mezi všemi těmito třemi složkami. Tato neurčitost 

však není jen věcí neobratně a možná ve spěchu až dodatečně napsaného abstraktu, ale 

poznamenává celou strukturu práce i dílčí formulace, které nedostatečně objasňují vazbu mezi 

jednotlivými různě zaměřenými analýzami. Naštěstí situaci zachraňuje Závěr, který všechny zmíněné 

složky propojuje.  

Další výhrada se týká pojmové neurčitosti a někdy nepřesnosti, zejména tam, kde autorka 

generalizuje a proti sobě staví „západní“ a „východní“, a „tradiční“ a „moderní“. Jedná se o kategorie 

běžně takto v literatuře užívané, nicméně v zájmu přesvědčivosti argumentace by bylo záhodno tyto 

kategorie přesněji vymezit pro potřeby této práce. Tato neurčitost je zřetelně patrná např. na s. 8, 

kde se příliš obecně říká: „Jeho literární jazyk je velmi plynulý a nese prvky tradiční čínské estetiky, 

západního modernismu i místních dialektů.“ Podobně se jednou hovoří o „moderní precizně 

vystavěné povídce“ (s. 32) či „přehnaně pečlivě vystavěné západní povídky“ (s. 33) a posléze je proud 

vědomí představován jako „moderní“ způsob psaní povídek a v souvislosti s tím se hovoří se o vlivu 

„západní“ literatury. Vymezení těchto základních pojmů není nutné (a snad ani možné) ve smyslu 



2 
 

složitých obecných úvah, co je „moderní“ a co „tradiční“, ale pro přehlednost a srozumitelnost 

argumentace je nutná nějaká minimální definice zformulovaná s ohledem na otázky kladené v práci.  

Co se týče pojmů: různé –ismy vypočítané na s. 38 a následné označení „avantgardní 

tvorba“ představují příliš zjednodušující charakteristiku, která je v konečném důsledku zavádějící.  

Překlady jsou vesměs zdařilé, přesto se objeví problematická místa, jako např. na s. 32 („Povídka je 

hlubokou myšlenkou“ – správně „povídka je způsobem myšlení“; je „manifestací lidské moudrostí“ – 

správně: „je určitým modelem/formou moudrosti lidstva“), na s. 35 (název sbírky povídek „Sbírka 

náhodných setkání“ – našemu úzu odpovídá překlad „Náhodná setkání“), s. 47 („... jako by to byl 

malý skleník“ – přesněji, a s ohledem na styl výstižněji: „hotový malý skleník“) nebo na s. 56 

(„Přemýšlel. Když vánek ze srdce jednoho člověka vane do života jiných, je to nahodilé.....?“ – správně: 

„Napadlo ho/ říkal si, je to nahodilé, když vánek ze srdce jednoho člověka zavane do života 

jiných...?“). San tuchu jako „tři přednosti“ (s- 20) – standardně: „trojí zvýraznění“, jak lépe odpovídá 

obsahu pojmu.  

Nepřesnosti a částečně zavádějící informace jsou také v kompilovaných pasážích týkajících se 

čínských literárních dějin. Zavádějící informace (byť s ohledem na téma práce zcela marginální) 

zejména ohledně kampaně v Yan´anu (He Qifang nepatřil ke skupině kriticky vystupujících 

intelektuálů; v charakteristice Maových požadavků je zde kladen důraz na to, aby se spisovatelé sžili 

s prostým lidem, ale je opomenut zásadní názor, že osobní prožitek nestačí a je třeba řídit se 

závaznou interpretací podávanou stranickými kádry). V Yan´anu také nešlo primárně o otázky 

umělecké svobody ve smyslu nezávislosti na potřebách doby. A Maovy „hovory“ je lépe označovat 

jako „projevy“ (i když uznávám, že i mně během přednášek někdy ujede).  Zde je částečnou příčinou 

také nekritické přebírání informací z Hong Zichengových dějin moderní čínské literatury (zejména 

tvrzení o rehabilitaci role literatury jako nástroje zkoumání skutečnosti „nezávisle na stranickém 

vedení“ – k plné emancipaci od stranického vedení nedošlo dodnes, míra tlaku na autory kolísá) a 

používání učebnice K. Hladíkové, která látku výrazně zjednodušuje (kap. 2.3.) 

Tyto dílčí výtky mě vedou k tomu, že navrhuji hodnocení práce známkou „velmi dobře“.  

Otázky:  

1) V jakém smyslu chápete pojmy „moderní“, „západní“ a „tradiční čínské“? 

2) V čem je „proud vědomí“ v rozporu s diktátem Maových projevů z Yan´anu?  

 

 

 

Praha, 10. 6. 2017      Prof. Olga Lomová 


