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Ve své práci slečna Hadvigová podává přehledný popis dharmašáster a 

zvláště Mánavadharmašástry neboli Manuova zákoníku. Toto staroindické literární 

dílo tvoří základ k porozumění celého systému indických tradičních hodnot a indické 

společnosti a kultury vůbec. Je to jedno z nejstarších světových děl zabývající se 

etikou, právem, uspořádáním života společnosti a jedince. 

Cílem bakalářské práce je textologické zpracování Mánavadharmašástry, 

ačkoliv autorka explicitně to nikde neuvádí. Je chvályhodné, že k vysvětlení původu 

a významu tohoto díla přistupuje i historicky a ohlíží se na sútrovou literaturu 

(védánga), kterou klasifikuje a vysvětluje (v kap. 1, s. 9-15). 

V následující kapitole (kap. 2, s. 16-20) vyděluje problematiku lidského 

chování a mravnosti (dharma) jako jednoho z životních cílů a pojednává o naukách 

(dharmašástrách), které vznikly na základě súter (dharmasúter). Autorka vysvětluje 

podstatu dharmy tam popsanou podle životního údobí jedince (brahmačárin, 

grhastha, vánaprastha a sanjásin), a uvádí čtyři dharmašástry (Gautama, 

Baudháyana, Ápastamba a Vasištha), které charakterizuje též dost stručně na str. 

17. 

První dvě kapitoly mají za cíl uvést ústřední téma práce, jimž je 

Mánavadharmašástra, kterou rozebírá po strukturní a obsahové stránce v kap. 3. (s. 

21-49). Zmiňuje se též o sanskrtských komentářích Manuova zákoníku a o některých 

překladech do jiných jazyků. Největší prostor věnuje obsahové stránce (s. 30-49), 

přičemž uvádí podrobný popis námětů podle kapitol a šlók. Tento přehled obsahu 

je velice užitečný pro orientaci v díle. 



Autorka pracuje pouze se sekundární a překladovou literaturou, což splňuje 

požadavky pro tento druh pojednání. Práce je založená na dvou překladech 

Manuova zákoníku do angličtiny (G. BQhlera v SBl a moderního překladu Wendy 

Donigerové), z nichž také hodně cituje. 

Bakalářská práce Heleny Hadvigové je po metodické stránce promyšlená. Po 

stylistické stránce je dobrá, velmi jasná a čtivá. 

Zde bych připomenul pouze to, že při definování a popisu jednotlivých jevů se 

zdráhá volnější interpretace a určité formulace ze sekundární literatury (především 

Wendy Donigerové) používá často přímo do výkladu jako hotový "skladební 

materiál". 

Po stránce textologického zpracování díla by tato práce byla mnohem 

úplnější pokud by byla opatřena seznamem bibliografie všech dostupných vydání 

Mánavadharmašástry a seznamem překladů do evropských a jiných jazyků, včetně 

novoindických. Tento druh informace by byly velmi přínosný. 

Po formální stránce práce je velmi pečlivě upravena, překlepy a jiné grafické 

chyby jsou ojedinělé. Přesto se na několika místech vyskytují chybné transliterace a 

nesrovnalosti, např. smartasútra, místo smártasútra (v obsahu a 3 x na s. 9). Na s. 

18 je jako nominativ uváděn skt. kmen (3x) brahmačárin, zatímco substantivum 

stejného typu sannjásin je uváděno v podobě skt. nominativu: sannjásí (s.19). 

Výše uvedené připomínky nechť budou pochopeny pouze jako návrhy na 

zdokonalení popisu a metodického postupu v textologické práci. V každém případě 

jde o přehledné a kvalitní shrnutí informací o dharmašástře. 

Bakalářskou práci Heleny Hadvigové hodnotím jako výbornou a doporučuji ji k 

obhajobě. 
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