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na diplomovou práci Kláry Dvořákové  

„Metafyzika a filosofie Mollá Sadrá Šírázího: existence a kontinuita“ 
 
 Klára Dvořáková si pro svou diplomovou práci zvolila zdánlivě vzdálené, nicméně vysoce 
aktuální téma, zaměřené na dílo středověkého íránského filozofa Molly Sadrá Šírázího (1572–
1641). Aktuálnost tématu spočívá především v tom, že v současné době je filozofie a metafyzika 
Molly Sadrá předmětem intenzívního zájmu soudobých íránských filozofů i vzdělaných 
duchovních, je pěstována na Akademii věd Íránské islámské republiky, jak jsem se sám mohl 
přesvědčit při cestě do Teheránu a při návštěvě delegace íránských akademiků v Praze. Tato 
diplomová práce je svým tematickým zaměřením jedinečná, neboť stoupenci filozofie Molly Sadrá 
fakticky představují ideovou alternativu oficiální státní interpretaci šíitského islámu, obsažené 
v Chomejního koncepci velájat-e faqíh (vláda duchovního). 
 Autorka měla k úspěšnému zvládnutí obtížné problematiky dostatečné předpoklady, dané 
její odbornou erudicí, jazykovými předpoklady včetně znalosti arabštiny a perštiny, jakož i terénní 
zkušeností z pobytu v Teheránu. Vzhledem k celkovému pojetí práce i vzhledem k tomu, že tato 
problematika nebyla doposud v české produkci zpracována, lze konstatovat, že volba tématu 
diplomové práce byla správná. Diplomová práce splnila vytčený cíl a zařadila se do kontextu 
širšího výzkumu islámu a islámské filozofie. 
 V úvodu své práce autorka stanovila cíl a metody zpracování tématu, provedla kritický 
rozbor použitých pramenů a literatury a zdůvodnila členění práce do jednotlivých kapitol. Z 
hlediska metody použila hlavně kritickou komparativní metodu. Práce je moderně metodologicky 
zakotvena a vychází z ideje, že Sadrův metafyzický existencialismus se liší od existencialismu 
Heideggerova či Sartrova. Heuristická základna diplomové práce je dostatečná a reprezentativní. 
Pokud jde o prameny, autorka se opírala především o dílo samotného Molly Sadrá Šírázího, dále 
pak o práce Ibn cArabího, Suhrawardího i Heideggera. Bibliografie obsahuje řadu monografií 
západní i íránské provenience, studie a články, nezřídka čerpané z internetových zdrojů.  

Úvod je správně koncipován a standardně zpracován. Struktura práce se vyznačuje jasnou 
koncepcí zvoleného tématu, odrážející se v členění jednotlivých kapitol a v celkové vyváženosti a 
proporčnosti jednotlivých částí práce. Autorka se drží hlavní linie výkladu. Technická stránka 
pracování diplomní práce je na vysoké úrovni.  
 K obsahové stránce nemám zásadních věcných připomínek. Práce sestává ze sedmi kapitol, 
dělených na menší subkapitoly. První kapitola má metodologický charakter a ukazuje, že myšlení 
Molly Sadrá je vnímáno jako syntéza kalámu, peripatetické filozofické tradice a mystické 
moudrosti. Druhá kapitola zasazuje Mollu Sadrá do historické reality safíjovského Íránu a obsahuje 
jeho životopis. Třetí kapitolou autorka přechází v jádro práce, jehož cílem je komplexní analýza 
Sadrovy filozofie. Zde nalezneme rozbor hlavních zdrojů jeho filozofie (kalám, Ibn Síná, 
Suhrawardí, Ibn cArabí). Čtvrtá kapitola je věnována otázce existence (důkazy Boží existence, 
taškík). V páté kapitole nalezneme Sadrovo pojetí duše v oblasti ontologie. Šestá kapitola je 
zaměřena na gnoseologickou problematiku, zkoumající poznání jako cestu k Bohu, relevance 
mystiky v poznání a výklad pojmu idrák. V poslední kapitole jsou zkoumány metafyzické otázky, 
které se promítají do eschatologie a etiky. Diplomová práce je uzavřena stručným závěrem.  
 Závěrem lze konstatovat, že Klára Dvoříková ve své diplomové práci prokázala schopnost 
samostatné práce, zvládla techniku, metody i metodologii práce na zadané problematice. Jedná se o 
vysoce kvalitní výbornou práci, která dle mého názoru splňuje i kritéria kladená na práce rigorózní. 
Z těchto důvodů doporučuji její diplomovou práci k obhajobě. 
 
 
 
V Praze, dne 1. února 2011     Prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc. 
                        vedoucí práce 


