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Práce Ondřeje Himmera si klade za dl detailně interpretovat nesmírně obtížný text 
Amritarasábalí (ARS) z prostředí bengálské tradice sahadžijá. Po základním úvodu do této 
tantrické tradice je proto většina práce věnována právě rozboru jednotlivých motivů ARS, 
a to v širším kontextům sahadžije, nako1ik jej autor dokázal z několika málo dostupných 
pramenů zrekonstruovat. V příloze práce podává Ondřej Himmer též překlad a bengálský 
text textu ARS spolu s dalšími výkladov;fmi poznámkami. 

1) Struktura argumentace (8 bodů) 

Práce je velmi přehledně hierarchicky členěna na základní kapitoly a podkapitoly a ori
entace v ní je velmi snadná. V některých případech už bylo sice členění na můj vkus snad 
až zbytečně jemné (např. kapitolky 3.1.1 a 3.1.2 mají každá jen několik řádek), ale jistě se 
nejedná o žádný zásadní problém. Poněkud nešťastné mi přišlo umístění bibliografie před 
přílohu s textem ARS. Chápu, že příloha je v diplomové práci jaksi navíc, nicméně díky 
jejímu umístění na samý konec nebylo snadné bibliografii rychle nalistovat. 

Struktura argumentace je velmi dobrá i po věcné stránce. Práce systematicky postupu
je od obecnějších témat (úvod do sahadžije) ke specifičtějším (úvod do ARS, převyprávění 
příběhu z ARS), až dospívá k podrobné analýze dílčích motivů. Ta je velmi šťastně 
koncipována jako kompromis mezi průběžným komentářem a tematickou analýzou. Pořa
dí analyzovaných témat se zhruba drží narativní struktury příběhu, což čtenáři usnadňuje 
orientaci, přitom ji však nesleduje otrocky, což umožňuje přehlednější rozbor daných 
témat. 

2) Formální úrovej~ (6 bodů) 

Po formální stránce nelze práci nic závažného vytknout (coby neindolog ovšem nejsem 
schopen posoudit přepisy bengálských výrazů). I jazykově je bez výraznějších nedostatků. 
Překlepům a drobným jazykovým chybám se sice autor úplně nevyhnul, jejich množství je 
nicméně únosné. Nejednotné je skloňování jména Sarbadeb: někdy po vzoru "pán" (se 
"Sarbadebem"), nĚ~kdy "předseda" (se "Sarbadebou"). 

Formálně bezchybné je odkazování na prameny. Solidní je i grafická úprava: jediným 
vážným nedostatkem je osamocený nadpis kap. 2.6.2 na konci stránky, který svědčí o tom, 
že autor v poslední fázi před tiskem již neměl dostatek času si všechny stránky prohléd
nout. 



3) Práce s prameny (7 bodů) 

PiHřem práce je subtilní analýza primárních pramenů (ať už samotné ARS nebo s dalších 
dostupných sahadžijovských textů), s nimiž autor pracuje v jejich obtížném bengálském 
originále. Stejně tak dobře zná autor všechny nejdůležitější dostupné sekundární prameny, 
ať už anglosaské či bengálské. Pravdou ovšem je, že práci s prameny by bylo možno 
pojmout ještě důkladněji. Autor při vlastním výkladu pracuje v podstatě jen s Hayesem a 
Bosem, ale už např. na sahadžijovskou studii Paritoše Dáse téměř neodkazuje, a nelze se 
proto zbavit dojmu, že ji příliš důkladně neprostudoval (studie jistě není interpretačně 
nijak zásadní, obsahuje však velké množství cenných citátů z jinak nedostupných 
sahadžijovských textů). Navíc by bylo možné alespoň doplňkově vzít do hry i další 
dostupné primární i sekundárné prameny, např. Náthem vydané písně připisované 
Naróttamovi či ukázky ze sahadžijovských textů vydané Dinescandrou Senem. Pravdou 
nicméně je, že pro úroveň diplomové práce je znalost pramenů i tak postačující. 

4) Vlastní přínos (8 bodů) 

O originalitě práce nemůže být sporu. Téma je málo probádané a Ondřej Himmer se při 
jeho zkoumání musel vydávat do velmi temného terénu, při němž mu na cestu svítil právě 
jeho zjevně nevyčerpatelný gejzír interpretačních nápadů (jimiž kompenzoval svou zlom
kovitou znalost pramenů). Teprve další studium samozřejmě ukáže, kolik z těchto nápadů 
se ukáže jako nosné. Autor si je nicménE~ jejich časté hypotetičnosti vědom a soustavně na 
ni upozorňuje. 

5) ,obecný přesah práce (3 body) 

Práce na své základní rovině rozhodně nemá žádné obecně religionistické ambice ani nijak 
soustavně nepracuje s religionistickými teoriemi. Metodologicky je nicméně vcelku dobře 
promyšlená: autor dobře ví, co dělá a jaká jsou úskalí jeho interpretačních postupů. 
V tomto ohledu by snad jeho práce mohla být alespoň zčásti inspirativní i pro toho, kdo by 
podobné interpretační problémy řešil v nějaké jiné náboženské tradici. "Nejreligionistič
tější" částí práce je kapitola 5.3.2, v níž autor na text ARS zajímavým způsobem aplikuje 
vangennepovské schéma přechodových rituálů. 

Jedinou metodologicky mírně naivní částí práce byla v mých očích kapitola o autor
ství. Ondřej Himmer podle všeho bere vážně tvrzení ARS, která svého autora prohlašuje 
za žáka Mukundadeby, jenž byl sám žákem Krišnadáse Kabirádže. Nakolik vím, posta
vám typu Mukundadeby bývají v rámci sahadžije připisovány velmi různorodé texty, a ne
zdá se mi proto, že bychom podobné "autorské" údaje mohli brát až tak doslovně. Na 
místĚ~ by spíše byla důkladnější reflexe toho, jak to vlastně v sahadžiji s autorskými 
guruovskými liniemi je, nakolik jim lze důvěřovat a jaké jiné než doslovné významy zde 
autorství múže mít. 

Z výše uvedeného hodnocení je každopádně patrné, že práce Ondřeje Himmera je 
velmi kvalitní a zaslouží si být hodnocena jako výborná. 

V Praze, 12. 1. 2010 Radek Chlup, PhD. 


