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Počátky buddhismu v Koreji jsou v prostředí české koreanistiky tématem prakticky 

nezpracovaným, ať už pro jeho relativní odtažitost od filologického zaměření oboru, tak z důvodu 

odborných nárok!.'! na jeho zpracování. Volba jednoho z primárních zdrojů informací o raném 

korejském buddhismu, kroniky Samguk jusa, jako námětu diplomové práce je tedy počinem 

záslužným, ovšem úspěšné zvládnutí předpokládá značnou obezřetnost a plné nasazení ze strany 

diplomanta. 

Podíváme-li se na fornmlaci cílů práce a nastínění metodiky zpracování v úvodu, tak jádro 

měl tvořit kritický překlad pasáží pojednávajících o významných korejských mniších a srovnání s 

dalšími prameny, přičemž příběhy tohoto jádra měly být zasazeny do historického a 

buddhologického kontextu. V této souvislosti je třeba poznamenat, že Samguk jusa jsou spíše 

náboženskou literaturou a jejich užitná hodnota pro historická bádání je dost omezená. Zvláště 

studované pasáže jsou typickou hagiografií, u které je často těžké vyfiltrovat historická fakta. 

"Naštěstí" se však historický úhel pohledu v práci neobjevuje příliš často - řada příběhú je pouze 

přeložena, bez komentáře či zasazení do dobového kontextu. Určité výhrady lze vznést k hodnocení 

charakteru a významu Samguk jusa, ve srovnání s časově předcházející kronikou Samguk sagi. 

Zjednodušeně řečeno, čínské kroniky, sloužící jako vzor korejským, nezaznamenávaly jen "příklady 

morálky a ctnosti", ale i doklady přesně opačné. Šlo často o svého druhu sbírky "případových 

studií", které měly napomáhat k přijímání efektivních politických rozhodnutí na základě zkušeností 

předchozích vládcú. Proto byla na místě poměrně kritická metoda zaznamenávající fakta, pokud 

možno očištěná od všech irelevantních věcí, včetně nadpřirozena. Pokud tedy diplomant uvádí, že 

"lrj6n se tedy, na rozdíl od Kim Pu-sika, nesnaží natJačit historii do předem připravených vzorcú a 

nemá tudíž snahu příběhy upravovat či interpretovat", lze namítnout, že to je spíš IIjon, kdo příběhy 

upravuje a interpretuje. To je však jen námět k diskuzi. 

Zásadnější připomínka se týká zpracování překladu. Pokud by práce aspirovala na kritick)', 

překlad (jak je uvedeno v úvodu), neměly by chybět podrobnější bibliografické údaje o použité 

edici originálu, popř. i údaje o dalších dochovaných verzích a rozdílech mezi nimi (přinejmenším v 

rozsahu uvedeném v "Encyklopedii korejské národní kultury", heslo "Samguk sagi"). Výsledek si 

zaslouží spíš označení "překlad opatřený poznámkami" (navíc ne vždy účelnými; k čemu je např. 

dobré uvádět přepis místních jmen klášterú apod. čínskými znaky v poznámce pod čarou, když se 

objevuje v originálním textu?). Poznámky a vysvětlivky vúbec převládají nad citacemi a odkazy, 

kterých je v práci pomálu. V ideálním případě by mělo být zřejmé, odkud jsou čerpány v.š:ec/my 



uváděné údaje, odkud jsou přebírány obrázky, tabulky apod. 

Pokud jde o samotný překlad, tak na řadě míst by byla vhodná větší přesnost (namátkou jen 

např.IJ fu. v příběhu o Wonhjoovi je lépe překládat jako "klášterní otrok" než jako "mnich"; '~5:': 

t;L~ lze jednoduše vyjádřit "úředníkovi(úředníkům) to připadalo divné/ považovali to za zvláštní" 

apod.). 

Velice stručný závěr, byť poeticky laděný, jen potvrzuje dojem, že práce zůstala někde za 

půlí cesty, pokud je o její zpracování. Na druhou stranu je třeba vyzdvihnout diplomantův obecně 

buddhistický rozhled i zpracování poměrně rozsáhlého objemu obtížného textu. 

S výše uvedenými připomínkami doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi 

dobře. 

V Praze, dne 28.5.2009 


