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Helena Hadvigová, Manuov zákonník a dharmašásfry (The Laws of Manu and the 
Dharmashastras). Praha 2009, 51 str. 

Předložená práce se zevrubně zabývá uvedeným tématem, totiž Manuovým 
zákoníkem, přičemž tento text zařazuje do kontextu dharmašástrové literatury. 
V první části podává autorka základní přehled védské sútrové literatury - jejích 
hlavních okruhů, především šrautasúter. Částečně se také dotýká otázky vztahu 
šrautasúter k bráhmanám (str. 11-12). Poté shrnuje základní poznatky o 
dharmašástrách a stručně shrnuje jejich obsah. 

Hlavní část práce zaujímá podrobnější rozbor a popis Manuova zákoníku (str. 21-
49). Vedle hlavních charakteristik rozebírá historii textu v Evropě, jeho védské 
pozadí, a krátce pojednává o komentářích. Přitom největší prostor věnuje 
přehlednému obsahu textu (neuvádí, jakého používá zdroje), avšak to je část 
užitečná pro další práci s textem. 

Po formální stránce se autorka rozhodla používat populární přepisy a pouze při 
prvním výskytu uvést v závorce přepis odborný, což je pro tento typ práce naprosto 
vyhovující. Jen v málo případech tuto zásadu opominula, např. dhr- , držať (str. 7). 
Také "Kautiljova arthašástra" bych doporučoval psát "Kautiljova Arthašástra", apod. U 
zmínky o českém překladu slova dharma V. Miltnera by měla být citace. Dále je 
opomenutí u bibliografie, která by měla být v abecedním pořadí. V textu jsem 
zaznamenal jen málo překlepů, např. VasiO Ohadharmasastra (str. 17) s krátkým "a" 
v první slabice. 

Drobné formální nedostatky lze v tomto případě omluvit, závažnější věc je pominutí 
otázky datování textu, které mělo být alespoň krátce zmíněno. Datování uvádí 
autorka u Arthašástry (str. 7), u bráhman (str. 11), u Ápastambovy dharmasútry (str. 
17) a komentářů Manua (str. 29). V tomto kontextu je poněkud nejasná věta ohledně 
Vasišthovy dharmašástry (str. 17): "Je však o niečo skoršia než Manuov zákonník, 
pretože Manua zmieňuje menom a cituje z ne ho mnohé pasáže." 

V první části práce autorka hojně využívá citáty ze základních prací k tématu, věcně 
shrnuje danou problematiku s výjimkou zmíněných drobností představuje základní a 
ucelený přehled problematiky daného tématu. V tomto smyslu práce odpovídá 
nárokům kladeným na bakalářskou práci. Práci doporučuji k obhajobě. 

J.vacek()1~ __ 10.9.09 


