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Posudek oponenta bakalářské práce:  

 

Petra Pěchulová: „Koncové větné částice v klasické čínštině na příkladu spisu Xúnzĭ.“  

Bakalářská práce, Ústav Dálného východu, Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy, Praha 

2017. 

 
Předkládaná bakalářská práce se věnuje problematice koncových větných částic v klasické 

čínštině na příkladu spisu Xunzi. V teoretické části jsou představeny klasifikace větných částic 

od významných čínských lingvistů, z nichž bakalantka následuje klasifikaci Wang Liovu. Tu 

pak v praktické části aplikuje na spis Xunzi.  

 

Oproti zadání, které hovoří o detailní analýze koncových částic ve vybrané části spisu, 

bakalantka předkládá statistiku a taxonomii koncových částic pro kompletní traktát Xunzi, což 

se na první pohled jeví jako chvályhodný počin. Záměr práce však, zdá se, byl tímto 

maximalistickým přístupem poněkud pohlcen, a pod tíhou časově vyčerpávající kvantifikace se 

nedostalo na pečlivější ošetření konceptuálních východisek. Práce se ani okrajově nevěnuje 

problematice modality obecně ani se zaměřením na čínštinu, a jen velmi zběžně zmiňuje 

problematiku větných částic v čínštině, což v průběhu práce ústí ve značný konceptuální zmatek, 

kdy se bakalantka bez náležitého vysvětlení posouvá od „koncových částic“ k diskuzi o 

„modálních částicích“. 

 

Z hlediska metodického je třeba vytknout, že statistika koncových částic je prováděna 

na textu elektronické databáze Chinese Text Project, a postrádá tedy spojení s jakoukoliv 

autoritativní edicí. Použití elektronické databáze je sice při takovémto objemu pochopitelné, 

nicméně věrohodnost absolutních čísel v Tabulce 3 se tím, bez ověření tištěnou edicí, rapidně 

snižuje. 

 

Neukotvenost textu se jeví o to problematičtější ve světle toho, že bakalantka pro své 

potřeby definuje větu jako „úsek mezi tečkou 。a další tečkou, otazníkem nebo 

vykřičníkem.“ (s. 29), přestože jinde (s. 13) uvádí, že „věta v čínštině splývá s tzv. 

výpovědí.“ Hned první příkladová věta 1.5 (s. 32) odhaluje dvě ye 也 vyskytující se na konci 

výpovědi, avšak ne na konci věty podle autorčiny definice. Jeden ze výsledků práce, tedy 

pozorování že „počet vět/souvětí s částicí je více jak polovina z celkového počtu vět“ (s. 29) 

pak ve světle výše uvedeného postrádá jakoukoliv výpovědní hodnotu.  

 

Zde se tak naplno vynořuje zásadní problém práce, tedy konceptuální nevyjasněnost, 

v rámci níž je nejpalčivějším problémem chybějící definice předmětu výzkumu, tedy „koncové 

částice“. A tak přestože se bakalantka evidentně snaží podat přehled „koncových částic“, 

výsledky své práce prezentuje jako statistiku výskytu „větných modálních částic“ (s. 27). Není 

přitom snad nutné dodávat, že klasická čínština disponuje i jinými modálními částicemi než 

koncovými a jinými koncovými částicemi než modálními. Wang Liho dvanáct kategorií modalit 

je v práci přeloženo dvakrát, pokaždé s jistými odlišnostmi (s. 14, 27-28), pokaždé ale 

s chybným 倫理 namísto 論理. Jednotlivé kategorie by pak bylo záhodno opatřit alespoň 

krátkou charakteristikou (což Wang Li 1985 na s. 216-228 činí). Obecně nejsou překlady 

charakteristik jednotlivých modálních částic vždy přiléhavé (s. 22 „vyjadřuje diskusi“, 

„označuje prokrastinaci“ atd.) a konzistentní. 

 

Příkladové věty zdobí poměrně spolehlivý překlad, avšak připisovaná modalita by často 

mohla být v překladu lépe zohledněna; u příkladových vět taktéž chybí jakákoliv diskuze o 

kontextu výpovědi, ze kterého by měla být modalita věty a dynamika její výstavby 



2 

 

rekonstruována. Navíc pokud již byla aplikována sada 12 typů modalit, nabízí se automaticky 

otázka frekvence jednotlivých modalit v analyzovaném spisu či frekvence daných modalit pro 

jednotlivé částice. Tyto údaje však práce nenabízí (nicméně s. 54 uvádí výčet nejčastějších 

modalit pro jednotlivé částice). Jako jádro práce se tato část jeví poměrně nadějně, jen by 

zasloužila podrobnější analýzu a promyšlenější zasazení do náležitého teoretického rámce. 

 

Práce není prosta gramatických chyb, překlepů, a především velmi častých nepřesností 

v interpunkci (s. 5 „(rody) vytvářeli“, s. 10 „(úryvky) citovali“, s. 6, 8, 14-15 a passim 

vynechání interpunkce, s. 51 „příladové věty“, s. 55 „významůn“ atd.). Řídké nejsou ani 

nepřesné formulace typu „(Zhouové) ustanovili vlastní čínský stát“ (p. 5), „Slova v klasické 

čínštině se vyznačují jistou polysémií, kdy vedle svého základního významu mají další 

sekundární významy.“ (s. 12), „Slova v klasické čínštině mohou vystupovat ve funkci jiného 

slovního druhu a nemusí přitom měnit svou podobu.“ (s. 13), „věta nemá žádnou jasnou vnitřní 

strukturu“ (s. 13). Na s. 54 chybí nejčastější modalita pro částici ye 邪. 

 

Autorka sice předesílá (s. 6), že názvy spisů odlišuje od jmen osob kurzívou (filozof 

Mèngzĭ a jeho spis Mèngzĭ), nicméně toto rozlišení není v práci pečlivě dodržováno (dokonce 

vidíme i polovičaté Mèngzĭ, s. 6). Toto je však obecně rozšířený nešvar, který prosakuje i do 

nejvyšších sinologických pater, jak bylo patrné například z příspěvků nedávného workshopu 

„Towards a New Paradigm of Subjectivity: On the contemporary significance of the Zhuangzi“, 

Praha, 29.6.-2.7. 2017). Starší pravidla pinyinu uváděla možnost Mèng Zĭ vs. Mèngzĭ, která 

mohla takovým nejednoznačnostem předcházet. Nedostatky v přepisu do pinyinu dále čítají 

vynechání tónu (s. 10, 11, 20 a passim), chybný tón (př. s. 10), zanedbání či polovičatost kurzívy 

(př. s. 10) a nestandardní přepis de 的 (př. s. 17, 19). 

 

Potřeba je naopak vyzdvihnout poměrně viditelnou orientaci v čínské sekundární 

literatuře, která by však zasloužila lepší zpracování než pouhý výčet položek, jenž více než 

výsledek bádání připomíná poznámky čekající na ucelené zpracování. Výhrady je možné mít 

k necitlivému nakládání s některými badateli (Wing-tsit Chan je mylně považován za ženu, s. 

6-7, Maurizio Scarpari je citován jako „Maurizio: 2015“, s. 11-12) a k nestandardním citacím 

názvů děl (př. „Zhùyŭcí Jízhù (Yuán) 助語詞集注“ – správně 助語辭集注 – a „Xūzishuō( Qīng) 

虛字說(清“ [sic] na s. 8.). V seznamu literatury pak namátkou chybí některé tituly, například 

Čítanka staročínských textů od Dong Yuana a nejmenovaná Boltzova práce (zmíněn na s. 15). 

Stranou ponechme nejednotu v pojmenování děl (Cíquán v seznamu literatury jako Cí Quán). 

Za položkami seznamu běžně chybí tečky, bibliografické údaje u některých titulů jsou 

nestandardní (Graham, Slavická, s. 58-59). Taktéž vizuální podoba tabulek 1 a 2 (s. 5 a 29), 

pokud nemá nějakou skrytou výpovědní hodnotu, by zasloužila repasi. 

 

Ve světle výše uvedeného doporučuji práci k obhajobě jen největšími možnými 

výhradami, a hodnocení dobře navrhuji jen v případě excelentní obhajoby. 

 

 

 
V Berlíně dne 5. 9. 2017 

 

Mgr. Ondřej Škrabal 

 


