
Posudek na magisterskou práci Marka Zemánka 
Příběhy buddhistických mnichů v kronice Samguk jusa 

Marek Zemánek ve své magisterské práci představuje proponenty korejského 
buddhismu v jeho raném období. Ve větších celcích si všímá nejprve - pouze 
v nutných obrysech -- obecných zákonitostí příznivých či nepříznivých pro přijetí 
a rozvoj nauky, popř. jejích modifikací, poté představitelů počátků buddhismu 
v každém ze Tří království, mnichů, kteří studovali v Číně či vykonali pouť do 
Indie, a nakonec vrcholu buddhismu v období Sjednocené Silly, mnichú Wonhjoa 
a Ůisanga. V celé práci přitom používá a opírá se o texty z kroniky Samgukjusa a 
v případě, že jsou nedostatečné, kusé či nesrozumitelné, doplňuje je o pasáže 
z Hadong koslll1gdžon. 

Metoda, kterou diplomant zvolil, je v koreanistické praxi zatím ojedinělá. Jde 
v podstatě o komentovaný, místy, pokud to bylo možné, i kritický překlad 
jednotlivých životopisných vyprávění s patřičnými vysvětleními i vysvětlivkami 
událostí a pojmů. Vzhledem k tomu, že Marek Zemánek studoval více než tři roky 
buddhistická studia na univerzitě Tongguk v Soulu, také obor religionistika na UK 
FF, jsou i tyto části práce erudované a propracované. Navíc, a v tomto směru je 
práce též průkopnická, dává k dispozici i wenyanovou variantu textu, čímž 
umož!'íuje případným zájemcům nahlédnout do originálu, popř. ho použít nebo 
korigovat. Práce je tudíž nejen novátorská, ale i odvážná. 

Docenit text může pouze člověk informovaný: k tomu, aby Marek Zemánek 
práci vůbec napsal, bylo zapotřebí nejen prúpravy v korejštině, ale také klasické 
čínštině a samozřejmě i hlubokých znalostí v oblasti buddhistických studií. Tento 
trojí předpoklad sice není viditelný při čtení, ale je nutné ho vyzdvihnout a ocenit. 
A právě z tohoto pohledu práci hodnotím, přestože samozřejmě takto nabízí 
mnoho dalších podnětll a vyložených "výzev" ke zpracování a rozpracování. 
Nicméně ji chápu jako solidní základ pro další možné pokusy o uchopení tématu 
jiným člověkem a z jiného úhlu. 
Příběhy buddhistických mnichů z kroniky Samguk jusa nejsou konečnou 

v koreanistickém bádání diplomanta a lze jen doufat, že svých znalostí i 
dovedností využije v rozšíření povědomí o korejském buddhismu ať už u nás 
nebo, po dalším studiu, v zahraničí. Dílčím zpi'lsobem je možné už hotové 
překlady použít pro připravovanou Antologii buddhistických textl! Dálného 
východu nebo je uveřejnit v některém religionistickém periodiku. 

Z výše uvedeného vyplývá, že práci Marka Zemánka považuji výsledně za 
zdařilou a plně ji 
doporučuji k obhajobě. 

Navrhovaně hodnoceni: vtborně 

V Praze, 26.5.2009 
Doc. PhDr. Miriam Lowensteinová, Ph.D. 
Vedoucí práce 
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