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Amritarasába1í: I/lterpretace a překlad textu be1lgálské ta1ltrické tradice sahadžijá 

Tématem předložené OP je rozbor středověkého bengálského textu, jenž náleží sahadžijovské tradici.V úvodní části 
(s. 2-13) jsou podány základní informace ke zdrojům, nauce a praxi sahadžije, spolu s představením pramenů, které 
ke studiu této tradice máme k dispozici. Následují technické informace k samotnému textu a výklad klíčových pojmů 
souvisejících s cílem nábo:lenské praxe (s. 14-26). Posléze jsou převyprávěny narativní pasáže textu (s. 27-30). Jádrem 
práce je pak interpretace Amritarasába/í (s. 31-56) sp06vající ve výkladu alegorického příběhu. Přílohu tvoří překlad 
celého textu se zrcadlovým bengálským originálem (8. 61-84). 

Bodové hodnocení: celkem 32 (výborně) 

1/ Struktura argumentace: 6 
Práce je členěna vcelku přehledně a argumentace je v naprosté většině dobře sledovatelná, byť ne vždy jde do náležité 
hloubky. Některé informace se možná zbytečně opakují, jiné by čtenář zřejmě uvítal na jiném místě. Občas narazíme 
na poněkud zkratkovité až nesrozumitelné vyjádření (např. první odstavec kap. 3.3.8 či závěr 3.3.5). Z podaných 
interpretací mě neuspokojuje zejména výklad Sarbadeba coby pouhé šedé eminence uvádějící příběh do pohybu (s. 42); 
nepochybně jde o postavu mnohem významnější, leč značně enigmatickou, takže není divu, že si s jejím výkladem 
autor neví příliš rady, což nijak nezastírá. 

2/ Formální úroveň: 5 
Formální úroveú práce žel svědčí především o tom, že byla dokončována v chvatu a autor neměl čas na závěrečnou 
pozornou četbu svého díla. V textu tak zůstalo nemalé množství překlepů a nesrovnalostí (některá jména jsou např. 
systematicky chybně sklofiována: Bharat i Sarbadéb autor skl0l1uje podle vzoru předseda místo pán). Mrzuté je i značné 
množství chyb v čárkách: snad desítky jich přebývají a naopak scházÍ. Samostatným problémem je styl překladu 
bengálského textu. Ten je zhusta bezdůvodně natolik doslovný, že působí značně toporně a nepřirozeně. 

3/ Práce s prameny: 8 
Práce s prameny (primárními i sekundárními) je zcela v pořádku, někdy se však autor dopouští zbytečného 
zjednodušení (např. při referenci ART v 5.1.1). 

41 Vlastní přínos: 8 
Vlastní pHnos autora je nepochybný. Téma je ve světové literatuře prakticky nezpracované, bengálský text ARS nebyl 
nikdy přeložen do žádného světového jazyka, natož aby byl předložen pokus o jeho podrobný a koherentní výklad. 
Je pochopitelné, že některé autorovy interpretace této nesmírně obtížné látky jsou méně přesvědčivé a jiné jsou naopak 
velmi zdařilé a zcela originální (5.2.5, 5.3.2). Ocenit je třeba i autorovu odvahu polemizovat se zavedenými výklady 
a poukazovat na jejich nedostatky. 

5/ Obecn~v přesah práce: 5 
Předložená práce zpracovává značně speciální téma cl pochybuji, že ji může docenit čtenář bez jakékoliv předchozí 
znalosti daného kontextu. Obecně zajímavá je samozřejmě avizovaná metodika, s jakou se autor hodlal se zcela 
neprůhledným alegorickým příběhem vypořádat (3.1.5). Myslím, že měla být uplatúována důsledněji či explicitněji, 
neboť občas jsou jednotlivé výkladové roviny užívány pro neznalého čtenáře nepřehledným způsobem, čímž je onen 
potenciální metodický užitek poněkud umenšen. 
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