Posudek vedoucího na diplomovou práci sl. Lindy Ringlové „Diplomatická setkání jako
platforma pro vyjádření etických názorů v Yanzi Chunqiu“
Diplomantka se ve své práci věnuje poměrně málo známému textu čínského starověku,
kterému zvláště západní sinologie doposud věnovala malou pozornost: Yanzi Chunqiu
(Letopisům pana Yana). Tradice připisovala autorství textu známému politikovi sklonku doby
Letopisů (770-453 př. n. l.) panu Yanovi, jenž působil v mocném východním státě Qi.
Reálnou dobu vzniku textu, problematiku jeho geneze a otázku jeho příslušnosti k některému
z myšlenkových proudů starověké Číny nicméně obklopuje řada nejasností. Práce se tak
mohla opřít pouze o omezený korpus sekundární literatury, jejíž uspokojující výčet autorka
uvádí, a hlavní těžiště práce spočívá v práci s primárním pramenem.
Autorka se zaměřila na téma diplomatických setkání, které v YZCQ slouží jako
platforma pro prezentování etických názorů vložených do úst pana Yana. Tato volba tématu
byla dána obecněji rozšířeným povědomím o panu Yanovi jako o primárně úspěšném
diplomatovi. Za účelem pochopení významu diplomatických setkání v YZCQ autorka podává
i obšírnější charakteristiku diplomatických vztahů v daném období na základě jiných pramenů,
především normativního textu Zhouli a kroniky Zuozhuan.
Další pasáže jsou věnovány vyčerpávajícímu přehledu názorů na datování a genezi
textu a dále historické osobnosti Yan Yinga, jak ji poznáváme na základě jiných pramenů,
opět především Zuozhuanu. Těžiště práce spočívá v překladu rozsáhlého souboru pasáží
z YZCQ, které se týkají diplomatických setkání, jejich porovnání s údaji Zuozhuanu a konečně
v rozboru, zda diplomatická setkání popsaná v YZCQ mohou odpovídat historické realitě a
jaký je jejich význam v textu samotném. Zde autorka dospívá ke stěžejnímu závěru, že
v rozporu s představou o panu Yanovi jako především diplomatovi popis diplomatických
setkání v textu nic nevypovídá o historické realitě, nýbrž jde pouze o určitý rámec pro
prezentaci etických názorů: v tomto směru se pasáže týkající se diplomatických styků nijak
neliší od jiných anekdot zachycených v YZCQ.
Práce je napsána s dobrou znalostí primárního materiálu a s obrovským nasazením:
v tomto směru je třeba zdůraznit, že autorka se nemohla opřít o překlady textu do západních
jazyků. Samotné překlady jsou na dobré úrovni, byť o jejich detailech by se dalo diskutovat.
Nasazení při práci a překladu poněkud odsouvá do pozadí vlastní hodnocení, jehož závěry se
však jeví jako relevantní.

Z jazykového hlediska je práce napsána kultivovaně, s minimem překlepů a
stylistických chyb, byť někdy formulace působí poněkud nepřesně a řada z nich by se dala
specifikovat, případně o daných tvrzeních diskutovat.
Celkově práce Lindy Ringlové podle mého názoru splňuje požadavky kladené na práci
magisterskou a navrhuji její hodnocení jako velmi dobré.
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