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Posudek na diplomovou práci

Gabriela Markovičová: Problematika prekladu šivaistických stótier (Šivastótrávalí)

Praha 2012, 114 str.

Předkládaná práce má za téma překlad a interpretaci sanskrtského náboženského 

textu Šivastótrávalí autora Utpaladévy. To se na jedné straně dotýká čistě 

smyslového obsahu zvoleného textu (terminologická interpretace a definice

základních pojmů, jejich překlad a výklad). Na druhé straně téma klade národy na 

gramatický rozbor a formální analýzu daného textu. 

Hlavní část práce tvoří detailní prezentace první části (10 kapitol) textu Šivastótrávalí

(str. 20–102). Práce je uvedena stručnějším pohledem na kašmírský šivaismus – na 

autora textu Utpaladévu a na filosofii pratyabhijñā (str. 10–16) – a krátce pojednává o 

bhakti (str. 17–19). Na závěr práce je stručné shrnutí, jak se filosofie pratyabhijñā

odráží v textu Šivastótrávalí (str. 103–105), a stručný přehled vybraných témat tohoto 

textu (str. 106–108).

Ve svém posudku se zaměřuji na filologické zpracování textu, které je prvním 

klíčovým krokem pro práci s textem tohoto typu. Text je zpracován velice podrobně

v duchu podobných indických rozborů, ale nikoli filologicky přesně. Za každým 

veršem jsou uvedeny jednotlivé fráze s překladem, ale fráze nejsou graficky 

oddělené podle jednotlivých samostatných slov a ani v kompozitech nejsou formálně 

naznačeny hranice slov (např. pomlčkou apod.). To je důležité pro přesnou 

interpretaci daného verše a má to význam i pro případného zájemce, který chce daný 

text přesněji pochopit.

Uvedu některé vybrané případy pochybení. 

Někde není respektován gramatický tvar, např. na počátku ve verši 1.1.a: na 

dhyāyato na japataḥ jsou formálně genitivy a výklad by to měl reflektovat (v hindské 

verzi jde o překlep ?dnyān místo dhyān). 
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Některé interpretace nejsou opodstatněné – např. vimarśa nelze ani etymologicky 

ani sémanticky srovnávat se slovenským slovem „vymrštit“ (str. 12). Podobně 

nesprávná je identifikace mantra  – „hláska“ (str. 10).

Nepřesností najdeme více. Nepřesný je např. výklad ve verši 2.5. (str. 32) –

„rozpúšťa tuk obete“: slovo avaseka- je odvozeno od kořene ava-sic- znamená dosl. 

„rozlévat, rozstříkávat“, tedy odpovídá aktu při oběti. „Kropenie“ je asi bližší význam, 

nikoli však „vstrekovanie“. Slovo je součástí velkého komposita nikṛtta-niḥśeṣa-

trailokya-vigalad-vasāvaseka-viṣamāyāpi – dosl. „i když strašnému kropením / 

rozstříkáváním / úlitbou tekoucího/rozpuštěného tuku trojsvětí beze zbytku 

rozsekaného“, tj. do (ohně) se vlévá, dělá úlitba „tuku tohoto světa“ (srovnej 

komentář āhuti-). 

Jiná nepřesnost je u výkladu termínu saṃhāra (str. 106) – je tu zaměněn doslovný

význam a výklad smyslu. Správný doslovný význam je „s-tažení“ (stiahnutie), jak 

autorka uvádí následně, a nikoli „zničenie, koniec“ – doslova je to „stažení, vtažení

dovnitř, k sobě“ (srovnej MW: bringing together, contraction, drawing in aj.), a 

sémantická extenze dává význam „zničení“. Přesnější údaj je na str. 15, pozn. 3.

V příslušném verši 2.13 (str. 35) je uvedeno pouze „ničení“ („ktorý… ničí svet“).

Nepřesnosti formulační a grafické: 

str. 10: Víra - = vírašaiva/vírašavism; Siddhánta = šaivasiddhánta

str. 12: Sómanda – spr. Sómánanda (MW, s.v. śiva-dṛṣṭi)

Práce je dále nedůsledná v používání populárního a odborného přepisu – např. 

pratyabhijñā vedle pratjabhidžňá (v názvu různých kapitol – viz Obsah – kap. 1.2., 4; 

dále str. 11, 12). Na úvodních stránkách se průběžně populární přepis mísí 

s odborným (např. str. 13: tattvy a jejich názvy Šiva, Šakti, Sadášiva, Sádákhja a 

další termíny Májá, Rága etc. – oproti jiným termínům, které jsou transliterovány 

správně). Navíc tyto termíny píše diplomantka s velkými písmeny, což je spíše 

anglický usus, a tady není důvod pro tyto názvy používat velká písmena.

Dále je třeba říci, že v práci je mnoho překlepů, které je těžko celkově vyčíslit: 

str. 8: Bhagavdgíty, strnánke; str. 9: budď; str. 10: Filzofia;
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str. 103: filzofie; str. 111: s.v. Singh – The scert?

Nesprávné psaní čárek (za předpokladu, že způsob je ve slovenštině stejný jako 

v češtině):

str. 8: bez čárek vložená věta „z ktorého vychádzam“;

str. 9: ..., ktoré sa v texte vyskytujú, a které majú svoj špecifický význam, a tiež 

hlavné …;

str. 10: … sa hovorí že bol zjavený …

Způsob psaní jména by se neměl měnit oproti způsobu záznamu v bibliografii:

str. 17: Rághaváčár (2x; jednou gen. -a), pozn. 4 a bibliografie str. 111 = 

Raghavachar

Jinou otázkou je způsob psaní velkých písmen v seznamu bibliografie, na str. 111: 

v anglických názvech diplomantka občas napíše malá písmena (např. sanskrit-

english dictionary, aj.), zatímco v českých názvech někdy použije velká písmena 

(Hindsko-Český Slovník).

Z výše řečeného vyplývá, že práce je formálně velice nepřesně zpracovaná, výklad 

v komentářích za verši je značně volný (bez gramaticky relevantních údajů) a 

obsahuje formální a věcné nepřesnosti. Navrhuji známku dobrou, pokud diplomantka 

zdůvodní uvedené formální chyby. 

Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. 6.9.2012




