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Zuzana Bártová si zvolila za téma své bakalářské práce život a nauky japonského buddhistického 
mnicha Ničirena (1222-1282), jednoho z nejvýznamnějších a nejvlivnějších japonských 
buddhistů. Chtěla si tak připravit půdu pro studii o laickém hnutí Soka Gakkai, které je v 
současné době velmi rozšířené v Japonsku i po celém světě a v mnoha aspektech na Ničirena 
navazuje. Pro lepší porozumění a pochopení kontextu se autorka krátce zabývá také 
buddhistickými školami období Nara, Heian a Kamakura (s. 5-12). Poté pojednává o Ničirenově 
životě, nauce a jeho pojetí Lotosové sútry (s. 16-36). Závěrečnou část věnuje otázce, zda, 
popřípadě v jakém smyslu, může být Ničiren považován za fundamentalistu (s. 37-41). Práci 
doprovodila seznamem Ničirenových hlavních spisů a velmi užitečným slovníčkem základních 
pojmů. 

Hodnocení: 

I) Struktura argumentace - 9 bodů 
Výklad je srozumitelný, struktura práce je velmi solidně promyšlena. Autorce se podařilo 

výborně splnit cíl, který si vytkla, tj. komplexní přestavení Ničirena, a připravit si velmi dobrou 
půdu pro zpracování ničirenovského hnutí Soka Gakkai. 

2) Formální úroveň - 7 bodů 
Práce je po formální stránce (bibliografie, poznámky pod čarou apod.) zpracována dobře. 
Jazykové vyjadřování je slušné. Některé pasáže, zejména o Ničirenovi, ale mohly být přece 
jenom stručnější. Vzhledem k velkému množství japonských a sanskrtských termínů, chyb 
v přepisech bylo poměrně málo. Autorka se velmi slušně vypořádala i se zkratkami Ničirenových 
děl i jejich používáním, i když to nebylo úplně jednoduché, protože názvy některých textů jsou 
mimořádně dlouhé. Uvítal jsem taky obrazovou přílohu. 

3) Práce s prameny -7 bodů 
Autorka používala pouze sekundární prameny, s japonskými texty nepracovala, což vzhledem 
k charakteru práce nebyl žádný nedostatek. Byť autorka pracovala s poměrně velkým množstvím 
Ničirenových textů, přesto se v nich dokázala velmi dobře orientovat. 



4) Vlastní přínos - 6 bodů 
Vlastní přínos této bakalářské práce, která je spíše kompilačního charakteru, vidím ve vytvoření 
velmi dobrého základu pro další studium kamakurského buddhismu a také různých současných 
podob současných ničineristických škol, jako je např. Soka Gakkai, Nihonzan Myohji či Rissho 
Kosei kai. Práce je rovněž velmi dobrým úvodem pro studium a interpretace Lotosové sútry, 
jednoho z nejdůležitějších buddhistických textů. 

5) Obecný přesah práce - 5 bodů 
Práce může sloužit pro obecné studium fundamentalismu. 

Práci považuji za zdařilou, hodnotím známkou výborně a s uspokojením doporučuji k obhajobě. 

V Praze 26. 5. 2008 

PhDr. Jiří Holba Ph.D. 
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