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Předkládaná práce analyzuje album Bu-tik (v standardní čínštině Wu De) taiwanské metalové skupiny 

Chthonic se zaměřením na historické události, na něž se v albu naráží a které mají podle autorovy 

hypotézy být důležité pro konstrukci taiwanské identity v opozici k všem dřívějším porobitelům. 

Většinu práce tvoří popis písní na uvedeném albu a rozbor jejich textů, autor přesvědčivě analyzuje i 

rytmiku, nástrojové aranžmá a občasné videoklipy k písním pro vystižení celkové atmosféry písně a 

zasazení historických narážek do jejího estetického vyznění. 

Tato analýza prokazuje kompetenci autora v práci s čínskými texty a texty v taiwanském dialektu; 

analýzu hudební a případně vizuální stránky nejsem povolán hodnotit, připadá mi však minimálně u 

některých klíčových písní také jako celkem pečlivě a do hloubky provedená. Propojení s historií je 

však slabší a slíbené zamyšlení nad konstrukcí taiwanské identity vlastně není pořádně uděláno 

vůbec. Úroveň práci pak velmi sráží velké množství překlepů, nedokončených editací vět a jazykových 

i faktických chyb. 

Oceňuji již samotnou odvahu autora pracovat s materiálem v dialektu, k němuž nejsou snadno 

přístupné slovníky ani další referenční literatura. Překlady písňových textů jsou vesměs pěkné, 

minimálně v jednom případě se autorovi podařilo zachovat i rýmování. Potíž je ovšem s východiskem 

práce, že tyto texty odráží kolektivní představu Taiwanců, podporujících suverenitu ostrova, o 

národní historii. Jednak jsou v textech narážky často zašifrované a za druhé se zjevně obírají i méně 

známými osobnostmi, o nichž samotní Taiwanci ne vždy vědí něco přesnějšího. Sdílenou povahu má 

asi jen samotný sentiment, že Taiwan byl vždy utlačován někým zvenčí a že se proti tomu bylo 

opakovaně třeba stavět i násilnými akcemi. Skupina Chthonic a její zakladatel Freddie Lim se zřejmě 

snaží konkrétní narativy o historických aktérech a událostech konstruovat, spíše než vycházet z již 

existujících. 

I z toho důvodu v práci nefunguje příliš dobré historický úvod, který nakonec není ani souhrnný 

(mnohá období a události jsou v něm pojednány tak kuse, že prakticky nic nevysvětluje), ani zacílený 

na události zmiňované v písních. Např. o jednotlivých povstáních se dozvídáme až v analýze písní, 

zatímco v historickém úvodu se pouze vágně mluví o protestech, případně se zmiňují povstání, která 

na albu Bu-tik nefigurují. 

V některých případech si autor ani neudělal pořádek v historických faktech, např. na str. 14 tvrdí, že 

republika na Taiwanu v roce 1895 existovala půl roku, v poznámce pod čarou na následující straně 

naopak že jen 13 dní. O období Bílého teroru tvrdí, že v něm bylo popraveno „přibližně 10000“ lidí, 

zatímco běžné odhady jsou 3000 – 4000; pro žádné z těchto tvrzení neuvádí konkrétní zdroj. 

Pozoruhodné je též tvrzení, že v 70. letech se „meziúžinové vztahy“ (tj. ČLR a Čínské republiky 

s vládou na Taiwanu) zhoršovaly kvůli sporům o zastoupení v OSN, jako by vztahy v 50. a 60. letech 

byly v nějakém smyslu dobré. 

Historický úvod mnohdy obsahuje formulace buď zcela nesrozumitelné (str. 13: „Císař na úřednickou 

či vojenskou službu na Taiwan posílal výhradně muže,“ str. 19: „Díky jeho [tj. mluvčí Legislativního 

yuanu Wang Jinpinga] blokaci zpráv zevnitř yuanu mohli studenti vstoupit.), nebo přinejmenším 

velmi neobratně formulované (str. 15: „s tím přišla i změna identity, stejně tak i opozice pro anti-



japonskou džentry, která se uchylovala k nezákonným praktikám a obchodům“). Formulační 

neobratnost autora podtrhuje již zmíněné velké množství jazykových chyb, které jsou prakticky 

všude, dokonce i v abstraktu práce (zůčastnil, Legislativního luanu). Na stejné stránce se objevují 

slova „taiwanci“ a „Japonština“, jinde se setkáváme s tvary slov „aleb“ (od album) „oddělenní“, 

„slyšýme“. Překlepy je zatížen i zápis jmen a historických dat, takže čtenář musí být neustále ve 

střehu. 

Jazyková úroveň práce je tak špatná, že nelze podle mého názoru uvažovat o lepší známce než dobře, 

přestože analytická část odráží autorovu poctivou samostatnou práci. Koncepční nedostatky a 

popisná výstavba textu bez jasné otázky a odpovědi na ni jsou ve srovnání s jazykovými chybami 

méně závažné, „propustné“ problémy. 
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