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V předkládané práci diplomantka bohatě a velmi erudovaně skloubila poznatky 

načerpané z obou velkých oborů své studijní kombinace: jak arabistiky, tak 

religionistiky a filosofie. Zaměřila se na filosoficko-mystický traktát Ibn Síny 

(Avicenny), o němž v české orientalistice existovalo doposud jen obecné povědomí. Z 

práce je zřetelně patrné, že diplomantku téma hluboce zaujalo a vedlo ji k zasvěceným 

analýzám širokých okruhůja!s4tY a s ní propojované mystiky v díle vrcholné 

myslitelské osobnosti východní větve islámské středověké vzdělanosti. Jde tu ovšem 

o úkol až kromobyčejně náročný. Autorka vycházela z Avicennova zkoumaného 

arabského textu a pak i dalších prací i rozsáhlé sumy odborné arabské a západní 

literatury od l'latóna a Aristotela až po studie nejnovější. Bibliografie, kterou uvádí, 

obsahuje asi 30 textů pramenné povahy a téměř stovku sekundárních studií. Vlastní 

práci M. Vitásková metodicky přehledně utřídila, tak aby její původní komentář 

navazoval na překlad Avicennova textu. Výklad zahrnuje velký počet filosofických 

témat- pojetí aktivního intelektu, látek, emanací ustavených sfér, pojímání duše, 

angelologii. teologii a další. Při této náročné práci se vypořádávala se specifickou 

arabskou terminologií. Její ekvivalence jsou v češtině jen zčásti zavedené, v nemalé 

míře hude možné nadále se opírat o tato zpracování a jejich zdůvodnění. Pochvalné 

připomenutí si zaslouží také skutečnost, že po rozborech filosofických a mystických 

stránek studovaného díla autorka věnuje zvláštní kapitolu také jeho literárním 

hodnotám: symbolickému jazyku. poetickému duchu a vlivům na pozdější autory. 

S potěšením uvádím, že práce svědčí o velké péči jak z hlediska metodiky a odborné 

kvality výkladů, tak z hlediska formy. Diplomantka píše dobrou češtinou, adekvátní 

vúči náročné odbornosti tématu a přitom dobře čtivou. Některá vyjádření řeší 

přemýšlivě s citlivostí k vyjadřování jak arabskému, tak českému. V textu se 

prakticky nevyskytují formální chyby. Předkládanou práci M. Vitáskové hodnotím 

jcdno;:načně jako úspěšnou a doporučuji ji k obhajobě. Navíc soudím, že její kvalita 

hy si zasloužila ocenění i tím. že by ji komise doporučila i k rigoróznímu řízení. 
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