
Posudek na diplomovou práci Petra Vrby 

"Koncept upája v Japonsku raného středověku" 

Využití schopnosti výběru vhodných prostředků (upája) v průběhu dramatických proměn 
tzv. nových kamakurských škol buddhismu 

Diplomant si v rámci studia religionistiky zvolil k hlubšímu prozkoumání téma z oblasti 
náboženských dějin japonských. Soustředil svou pozornost na období raného středověku, 
kdy v životě věřících, zbožných Japonců dominoval takzvaný kamakurský buddhismus. Ani 
v době nastalé po radikální změně politického režimu nemění zde svou podobu otázka "jak 
dosáhnout spásy?", odpověď na ni však s příchodem nových kazatelů dostává nové podoby. 

V první části diplomové práce (str. 3-25) sleduje autor pojímání "způsobu dosažení 
buddhovství" (upája) od počátečních návodů k "výběru vhodných prostředků" v Indii až 
k jejich interpretaci čínské a japonské, v níž se pro tento "způsob" ujaly domácí názvy fang 
bien respektive hóben. Petr Vrba vznáší oprávněné námitky proti zjednodušenému chápání 
kamakurského buddhismu jako "radikální novoty" (str. ll, pozn. 24) a ,kamakurskou upáju 
(hóben)' interpretuje v kontextu předchozího vývoje náboženské praxe v Japonsku. 
Podrobně pak uvádí výklady k "výběru vhodných prostředků", jak je prezentovali hlavní 

představitelé kamakurského buddhismu. V druhé části (s. 27-38) práce hledá odpovědi na 
otázku, proč došlo v daném období k masovému rozšíření buddhismu a ke zjednodušení 
náboženských úkonů směrovaných k dosažení spásy. Příčiny těchto proměn spatřuje nejen 
ve společenských a politických změnách přicházejících s novou vojenskou vládou, ale 
připisuje je rovněž tradiční ochotě Japonců přijímat nové, aniž by nutně mělo být zavrženo 
staré. Autor správně uvádí, že "tzv. jednoduché techniky vedoucí k probuzení [ ... ] běžně 
koexistovaly s tzv. složitými technikami[ ... ] ve všech zavedených školách" (str. 32). V závěru 
práce formuluje svou odpověď na otázku týkající se výběru vhodných prostředků komplexně. 
Nabízí celý soubor odpovědí od pociťované "nefunkčnosti" celé řady předchozích "spásu 
slibujících technik a učení" až po zpřístupnění věrouky přechodem od textů psaných čínsky 
k textům psaným japonsky. 

Diplomová práce Petra Vrby je přehledná, zřetelně strukturovaná a přísně věcná. 
Autor pracuje s osvědčenými překlady primárních pramenů a s celou řadou pramenů 
sekundárních. Výběr a množství pramenů uvedených jako Použitá literatura stejně jako 
četné citace a poznámky pod čarou vyhovují nárokům kladeným na magisterskou 
diplomovou práci. Obsáhlejší poznámky (např. č. 26, str. 12) obsahují zajímavé informace o 
stavu zkoumání japonského buddhismu včetně nástinu současných diskusí, sporných otázek i 
některých kontroverzních názorů. Užitečná je také příloha "Slovníček termínů" obsahující 
osmnáct hesel s výklady důleŽitých pojmů japonského buddhismu. 

Diplomovou práci Petra Vrby hodnotím jako zdařilou a přínosnou. Doporučuji ji 
k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm výborně. 
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Zdenka Švarcová, Ústav Dálného východu FF UK 18.1.2010 


