
Zápis z obhajoby diplomové práce Bc. Kateřiny Novákové „Wang Zengqi a jeho povídkové 

dílo“ dne 16.6.2017 

 

Kandidátka představila strukturu, metody a závěry své práce. Zabývala se mj. vlivem Shen 

Congwena na Wang Zengqiho styl a techniku tvorby, na příklad v užití technik proudu 

vědomí. Tento vliv je znám ve Wang Zengqiho pozdější tvorbě, ale tato práce ukazuje, že hrál 

velkou roli i v jeho rané podobě. 

Vedoucí shrnul svůj posudek, ve kterém uznal přesvědčivost argumentu kandidátky, pečlivost 

analýzy a stylovou vytříbenost práce. Zmínil výhrady k samotné metodě analýzy, která je 

příliš formální a nezabývá se dostatečně funkcí posuzovaných stylových technik v kontextu 

celého díla. Upozornil na chybějící indikace výpustek v citacích a překladech a použití příliš 

volného překladu Wang Zengqiho povídek od Lucie Borotové (Olivové) bez komentáře. 

Zmínil i další formální nedostatky, např. překlepy v dataci citované literatury a také nekvalitní 

vazbu práce. Požádal kandidátku o rozvedení úvah o lyričnosti nebo esejistickém charakteru 

Wang Zengqiho povídek. Navrhl hodnocení velmi dobře. 

Oponentka ze svého posudku vybrala jednak pochvalu za zdařilé naplnění zmiňovaného úkolu 

posouzení Shen Congwenova vlivu, na druhou stranu výtku k nepromyšlené výstavbě práce, 

která v úvodu a abstraktu slibuje něco jiného než skutečně provádí. Vytkla také pojmovou 

nepřesnost, zejména nekritickou práci s pojmy „moderní“, „západní“ apod. Kandidátka se 

nechala často příliš svést použitou odbornou literaturou.  I když je práce podnětná a pečlivě 

zpracovaná, její nedostatky vedou oponentku k navržení známky velmi dobře. Do diskuse 

vznesla otázku na vztah tvorby v proudu vědomí a Maových hovorech o literatuře a umění a 

dále na upřesnění klíčových pojmů „západní“ a „moderní“. 

Kandidátka odpověděla na některé námitky a vysvětlila, jak chápe pojmy moderní a západní – 

v různých kontextech v kontrastu s různými jevy (někdy i původně západními, např. 

romantismem). Vyjádřila se k otázce lyričnosti a vlivu eseje ve Wang Zengqiho próze, 

především poukazem na často okrajovou roli příběhu v jeho povídkách. Vysvětlila, že proud 

vědomí byl v rozporu s řadou požadavků Maových hovorů, především na typizaci postav. 

K tomu se rozvinula plodná diskuse s oponentkou. 

Komise se shodla na hodnocení velmi dobře. 

 

Zapsal Jiří Hudeček 

V Praze 16.6.2017 


