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Nauka o těle ve višlluistické sahadžiji: Interpretace textu Amrta-ratnávalí 

Tématem předložené OP je rozbor středověkého bengálského textu, jenž náleží sahadžijovské tradici, s důrazem na 
otázky nauky o těle (déhatattva) a tělesné praxe. V úvodní části (s. 11-24) jsou podány základní informace k dějinám, 
nauce a praxi sahadžije, následuje úvod k samotnému textu s představením klíčových technických termínů a nástinem 
předchozích interpretací (s. 25-35). Jádrem práce je pak interpretace Amrtaratnáva/í (s. 36-62). Přílohu tvoří překlad 
celého textu se zrcadlovým bengálským originálem. 

Bodové hodnocení: celkem 32 (výborně) 

1/ Struktura argumentace: 7 
Práce je členěna přehledně, výklad je podán logicky, argumentace je v naprosté většině dobře sledovatelná. Výsledkem 
je vcelku koherentní interpretace mimořádně obtížné látky, jež ale mnohdy není jednoznačně dokazatelná a zústává 
tak spíše na úrovni autorčiných domněnek. To je však dáno samotnou povahou textu a autorka tuto nejistotu níkdy 
neskrývá. 

21 Formální úroveň: 7 
Po formální stránce je práce bezproblémová, stejně tak po stránce jazykové. Kdyby autorka měla čas ještě na 
závěrečnou redakci celé OP, sama by jistě odhalila nemnoho drobných přehlédnutí. V obtížně řešitelné otázce přepisu 
bengálštiny bych dal přednost přepisu názvů bengálských textů bengálsky a nikoliv jejich sanskrtizaci. 

3' Práce s prameny: 8 
Práce s prameny (primárními i sekundárními) je zcela v pořádku. 

4' Vlastní přínos: 8 
Vlastní přínos autorky k výkladu textu je nepochybný. V tomto ohledu měla oproti obvyklým OP jistou výhodu v tom, 
že jde o téma neprobádané, a těch několik málo dosud předložených interpretačních pokusů je neuspokojivých, tudíž 
je zjevné, že je třeba přijít s novým výkladem látky. To se obvykle děje až na úrovni disertačních prací, takže 
předloženou OP lze chápat jako nadějný závdavek k budoucímu bádání v doktorském studiu. 

5' Obecný přesah práce: 2 
Nemá smysl jakýmkoliv způsobem zastírat, že se nejedná o religionistickou prád s obecnějšími přesahy. Jde o shldii 
navýsost indologickou/bengalistickou, které nemúže porozumět čtenář bez náležité indologické výbavy. Pro 
neindologa by samozřejmě mohl být zajímavý způsob, jímž se autorka vypořádává s obtíží tématu: máme před sebou 
nesnadno srozumitelný text, prošpikovaný techníckými polysémantickými termíny, jejichž význam není nikde 
vysvětlen, k textu není k dispozici žádný písemný komentář aní živá orální výkladová tradice a samotná sahadžija není 
prozkoumána natolik, aby nám znalost tohoto náboženského prostředí pomohla text jasně pochopit. Způsob, jak 
autorka tuto situaci řeší, je zajímavý, ale neindolog ho těžko může při čtení práce pochopit. 

Domnívám se, že toto páté kritérium hodnocení poškozuje podobné práce. Předložená OP je po všech 
stránkách velmi kvalitní a navíc vysoce originální dílo, zabývá se náboženským textem a je tedy v pořádku, že byla 
vypracována na religionistice. Ovšem požadavek na obecný přesah práce, který ze své povahy nemůže sph\ovat, 
nespravedlivě snižuje její celkové bodové hodnocení. Vyzývám tímto pedagogy na religionístice, aby zvážili vhodnost 
tohoto kritéria. 
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