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Záměr a charakter předložené práce:  

Předložená práce pojednává o atraktivní antropologické konstantě, jíž je téma smrti. 

Zpracovává ho na příkladu čínské historické periody dynastie Han. Autorka se jeví 

jako kompetentní i co se týče elementární znalosti čínského jazyka.  

Úvodní pasáž (str. 4-15) je zčásti referátem základních historických událostí 

definujících tuto dějinnou epochu (str. 4-11). Postrádám využití reprezentativních 

Dějin Číny (Praha 1998, 20042). Jinak jde o referování, na kterém – po mém soudu – 

nelze nic zkazit. Zčásti je úvodní část práce dále věnována náčrtu či charakteristice 

(my bychom řekli) „duchovního“ odkazu dynastie Han. Zde však mám velké výhrady 

k velmi povrchnímu, místy až banalizujícímu popisu. Postrádám zde práci se 

základními publikacemi jako Dějiny čínského myšlení od Anne Cheng (Praha 2006), 

Čínská filosofie. Pohled z dějin od Oldřicha Krále (Lásenice 2005), s Dějinami čínského 

práva od Michala Tomáška (Praha 2004 – konkrétně v kapitolce 2.1.1. Stát a právo), 

Úvod do dějin čínského písemnictví a krásné literatury od Olgy Lomové (Praha 2006). 

Autorka se banalizujícím výkladům mohla vyhnout při práci aspoň s některým 

z uvedených textů, zejména reprezentativní monografie Anne Cheng v podobné 

práci prostě nesmí chybět.  

Jádro práce tvoří oddíl 3 Smrt v období dynastie Han (str. 16-37). Ze sekundárních 

výkladů autorka popisuje funkci „duše“ a transformaci jejího pojetí, vývoj 



pohřebních praktik i „obydlí“ zesnulých, jako i vývoj v představách o nesmrtelnosti a 

dlouhověkosti. Jednotlivá témata se snaží dokládat na základě textů a 

archeologických nálezů, z nichž některé uvádí v obrazové příloze na str. 44-45.  

 

Výhrady: 

Kromě výhrad k absenci referenčních textů musím s lítostí konstatovat, že četbu 

silně znepříjemňuje velký, opravdu velký výskyt pravopisných chyb, jež nejsou 

překlepy. Na str. 2 a 21 pak spolu nekoresponduje označení poznámky pod čarou, na 

str. 24 se část hlavního textu dostala dokonce pod úroveň poznámkového aparátu, 

rozkolísané je užívání kurzívy při uvádění názvů spisů a čínských pojmů, které 

autorka – což je jistě chvályhodné – užívá v mezinárodně akceptovaném přepisy 

pinyin.  

Na str. 7 (i na str. 9 v „právně-politické“ kapitolce) se rázem objeví klíčový pojem 

„Mandát nebes“, který legitimizuje svrchovanou vládu císaře, aniž by byl jakkoliv 

vysvětlen, k čemuž dojde až na str. 14. Na str. 9 se též objeví „legisté“, aniž by bylo 

řečeno, kdo to jsou, což se stane – dodejme, že ve velmi reduktivní formě – až na str. 

13. Přitom by se vše dalo odbýt krátkou poznámkou pod čarou, tak jako to autorka 

činí v případě prvního výskytu historických osobností.  

K tomu musím vyjádřit své pohoršení, že je pro mě neakceptovatelné, aby se v rámci 

závěrečné kvalifikační práce na Univerzitě Karlově v Praze jako referenční zdroj 

uváděla Wikipedia (např. pozn. 57 na str. 23). 

Autorka též by měla být obezřetnější v užívání silně významově zatížených pojmů 

západní tradice jako např. kosmos či racionalismus. Např. na str. 9 hovoří o 

„harmonii s kosmem“, což by čínského myslitele ani nenapadlo říci, protože cosi jako 

kosmos v Číně nemají ani neznají. Číňan řekne buď dao nebo „podnebesí“, ale nikdy 

kosmos.  

Mluví-li autorka na str. 13 o „racionalismu“, nemůže tento pojem použít bez 

restriktivního upřesnění významu. Tím spíše, že krátký, šestiřádkový odstaveček je 

zhola nic neříkající a banální.  



Na str. 10 se poprvé objeví myslitel Wang Chong, jehož dílo Kritická pojednání je 

zčásti zpřístupněno v češtině a autorka s ním později pracuje, aniž by tento fakt byl 

uveden.  

Při charakteristice taoismu na str. 12 vůbec nezaznělo, že se nejedná o žádný 

homogenní proud a teprve na str. 33 se zjeví náhle Zhuang zi, jehož verze taoismu, 

života a smrti je přeci hodně odlišná od učení Lao Dana podaném v jemu 

připisované kanonické knize Dao De Jing. Nevím, je-li vhodné hovořit o 

„respektování přírody“ či jejích „zákonů“, spíše bych hovořil o přirozenosti, což je 

pojem dost odlišný oproti pojmu „příroda“, dojde-li opět k nemístní idiosynkrasii se 

západní představě o „přírodě“, která nemá s tou čínskou nic, opravdu nic 

společného. Sami uvedení mistři vždy hovoří o přirozenosti.  

Na str. 12 autorka charakterizuje konfucianismus tezí, že „podle konfuciánů byl 

člověk středem a měřítkem všech věcí“, což by platilo tak pro antického sofistu 

Prótagoru, ale jistě ne pro Mistra Konga. Toto nemůže přeci vůbec být pravda a 

nechce se mi věřit, že autorka opravdu četla Průškův převod Konfuciových Hovorů. 

Kdyby četla ať Královy nebo Chengové výklady, nikdy by podobnou tezi nevypustila 

z úst. Nota bene když Kong zi hovoří nehovoří o člověku tak vůbec, ale o člověku 

ušlechtilém, což je svébytná a významná myslitelská kategorie když ne čínského 

myšlení vůbec, tak jistě jeho konfuciánské odnože, jež byla přeci v dějinách Říše 

Středu ideologií dominantní, byť jistě ne jedinou.  

Na str. 15 autorka píše o „přírodním řádu“ (viz mé výhrady výše), aniž by zmínila 

klíčový pojem qi, který přeci formuje živou bytost. Qi se z ničeho nic a bez vysvětlení 

objeví až na str. 17 při výkladu „duše“.  

Na str. 16 v prvním odstavci nechápu souvislost toho, že „obzvláště v období 

dynastie Han byla smrt probírána se značnou dávkou entusiasmu“ s hned 

následující větou, jež je citátem ze spisu Nemoc k smrti od dánského myslitele 19. 

století Sørena Kierkegaarda.  

Na str. 25 se domnívám, že by poslední odstavec měl logicky být v dané kapitole 

odstavcem prvním.  

Na str. 28 postrádám výklad symboliky zvířat (had, želva, drak). Opět by se to dalo 

odbýt letmou poznámkou pod čarou.  



Na str. 33 při zmínce o slabém vlivu buddhismu se mělo objevit, proč byl zpočátku 

buddhismus pro Číňany nepřijatelný. Na téže straně výše se konečně – jak již řečeno 

výše v mém posudku – vedle sebe objeví Lao Dan a Zhuang zi, ale jejich pozice je 

nehorázně bagatelizována tím, že se slučují.  

Zcela opomenuta v práci, což považuji za velký nedostatek, je role „držení smutku“, 

které bylo přísně předepsáno a odráželo se v ekonomické situaci a společenském 

chodu.  

 

Otázky k obhajobě:  

Výklad symboliky dlouhověkosti.  

Role obřadů podle Kong zi a jejich kritika u Zhuang zi.  

Výklad „doby držení smutku“.  

 

Hodnocení:  

Téma závěrečné kvalifikační práce kolegyně Laštovkové vzbudilo má vysoká 

očekávání, avšak musím konstatovat, že jsem byl její prací zklamán.  

Masivní výskyt gramatických chyb a bagatelizující výklady klíčových myšlenek, jež 

stojí „za“ základním životním étosem starých Číňanů, práci diskvalifikují.  

Popisy funkce a „složek“ duše autorka pouze cituje z klíčové knihy Olgy Lomové Ach 

běda, přeběda! Oplakávání mrtvých ve středověké Číně (Praha 2004) a dále je 

nerozvádí ani s ničím nekonfrontuje, čímž si téma zjednodušuje. A přitom 

zrekonstruovat „duši“ a umírání např. ze Sebraných spisů Zhuang zi se nabízí samo 

sebou.  

Práci přesto považuji za přijatelnou k obhajobě, ale nemohu ji hodnotit jinak než 

jako velmi dobrou.  

 

V Praze 26. června 2009  

 

Doc. Aleš Novák, Ph.D.  

 


