
Posudek vedoucího na magisterskou práci Kateřiny Novákové 

„Wang Zengqi a jeho povídkové dílo“ 

Diplomová práce představuje ranou a vrcholnou povídkovou tvorbu moderního čínského spisovatele 

Wang Zengqiho (1920-1997). Spisovatelovo dílo ze 40. a 80. let 20. století vykazuje výrazné 

odlišnosti, diplomantka proto u raných povídek diskutuje především modernitu užitých narativních 

postupů (techniky proudu vědomí), zatímco povídky vrcholného období podrobuje převážně 

motivické analýze. Důležitou součástí práce je představení Wang Zengqiho povídek jako tvorby 

ovlivněné a inspirované osobností a dílem Shen Congwena. V souladu s tímto přístupem jsou 

k podrobnější analýze a komparaci příznakové narativní výstavby vybrány dvojice výrazně 

modernistických povídek obou autorů z 30. - 40. let. Wang Zengqiho vrcholná a k regionalismu 

inklinující povídková tvorba je z hlediska motivického naproti tomu srovnávána s Shen 

Congwenovými dřívějšími, výrazně pastorálními prózami. Práce přesvědčivě dokládá, že povídkové 

dílo obou autorů vykazuje řadu podobností a sdílených charakteristik, které mají svůj původ nejen ve 

vztahu učitel-žák, ale také v povahové blízkosti a sdíleném pojetí literární tvorby.  

Práce je jako celek dobře vystavěná, diskuse v analytických kapitolách je uspokojivě zasazena do 

biografického a literárně historického kontextu. Diplomantka prokazuje znalost relevantní sekundární 

literatury a schopnost pracovat s prameny v čínštině. Práce je napsána jasným a kultivovaným 

jazykem. Samotná analýza je provedena s pečlivostí a se smyslem pro jemné významové nuance. 

Výhradu mám k analytické části představující „techniky proudu vědomí“. Příklady užití jednotlivých 

technik, jsou příliš kusé a vytržené z kontextu, což znesnadňuje nejen jejich analýzu, ale také 

posouzení toho, jak tyto postupy ovlivňují celkové vyznění povídek.  

Celkově uspokojivé překlady občas poškozují nepřesnosti (např. 66), neznačené či špatně značené 

výpustky (např. 63, 71, 74-75). Vzhledem k tomu, že publikovaný překlad povídky „Svěcení“ je místy 

příliš volný, by bylo lépe příslušné pasáže uvádět v upraveném či rovnou vlastním překladu.  

Úroveň celkově velmi zdařilé práce místy snižují překlepy a opomenutí. Rušivé jsou zejména chyby 

datace v závorkových odkazech, odkazy na tituly nezařazené do seznamu pramenů a literatury či 

odchylky od zvolené formy odkazů (např. 14, 23, 29, 30, 37, 51, 81).    

Přes výše uvedené výhrady práci považuji za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.  

Navrhuji hodnocení „velmi dobře“.  

K diskusi: 

Charakterizuje-li Wang Zengqiho povídky, diplomantka hovoří o „esejizaci“ vyprávění. Tuto 

charakteristiku by bylo možné zvažovat právě s přihlédnutím k narativním „technikám proudu 

vědomí“, které diplomantka v analyzovaných dílech nachází. Otázka, nakolik „esejizace“ souvisí s 

užitím „technik proudu vědomí“, v práci není dostatečně posouzena. Poněkud rozporuplně navíc 

působí informace o tom, že Wang Zengqi byl ovlivněn přístupem Shen Congwena, který „zastával 

názor, že povídky by měly přijímat prvky poezie, malby, hudby a eseje“ (32), vedle tvrzení že Shen 

Congwen „zavrhoval esej“ či „pohrdal esejistickou formou“ (88, 92).  
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