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Cílem práce Evy Steinbachové bylo zachytit kulturní atmosféru indonéského ostrova Jáva a 
v tomto kontextu se soustředit na místní hinduistickou a buddhistickou chrámovou 
architekturu jako nositele sémiotického systému vzájemně spjatých symbolů a významů 
vyjadřujících ideové základy hinduistické a buddhistické kultury. Autorka postupovala tak, že 
se nejprve pokusila zachytit základní rysy lokálního kulturního kontextu, následně 

v historické retrospektivě stručně shrnula dějiny ostrova a v dalším oddíle otázku náboženství 
a filozofie na Jávě. Zde opět postupovala retrospektivně a vedle tématu široce rozšířených 
současných náboženských systémů podala informace o animismu, manismu a uctívání 
předků, včetně uctívání dahyang desa, mytického zakladatele rodu. Vedle hinduistické a 
buddhistické tradice správně neopomněla alespoň krátce zmínit tradici islámskou, která je na 
Jávě rozšířena zejména ve své sunnitské variantě ovlivněné súfismem. Autorka si tak 
vytvořila kvalitní výchozí pozici pro popis buddhistické a hinduistické sakrální architektury, 
kterou určila jako ústřední téma práce. 

Při rozborech sémiotických systémů vtělených do javánské sakrální architektury je třeba 
ocenit systematičnost, se kterou postupuje. Drží se periodizace na nejstarší a klasické období, 
které dále člení. Mezi nejstarší architektonické památky zařazuje pozůstatky megalitické 
kultury, ke kterým nachází nabízející se paralely i jinde na světě (Stonehedge, Carnac apod.). 
Tyto paralely však reálně nedává do přímých souvislostí s popisovanými javánskými 
megality. Vyjadřuje názor, že megality začali lidé stavět ve chvíli, kdy si uvědomili pomíjivost 
lidského života a existenci silnější transcendentní síly. Jak říká, potřebovali" oltáře ", kde by 
se mohli k těmto trancendentním silám modlit, a posvátné místo, kde by mohli své bytí 
překračovat a ochraňovat. V případě pozdějších chrámových komplexů věnuje celkem 
pochopitelně velký prostor buddhistické stúpě Borobudur, která je zjavánské sakrální 
architektury ve světě pravděpodobně nejznámější. Na příkladu této stavby zasvěceně rozkrývá 
významy, které jednotlivé části buddhistické sakrální architektury mají. Opírá se přitom 
zejména o práce Elizabeth Cook a o drobnou, ale velmi rozšířenou Soekmonovu monografii 
této konkrétní lokality. Podobně si vybírá pro demonstraci významů vtělených v hinduistické 
sakrální architektuře komplex Prambanan. V kapitole Indonésie jako ohnisko kulturních 
kontaktů pak autorka uvažuje nejen o kontinentálních vlivech na javánskou sakrální 
architekturu, ale i o možném ovlivňování kontinentální architektury pracemi z Jávy. Zařazení 
dvou krátkých kapitolo divadle a literatuře na Jávě v závěru práce částečně ospravedlňuje, že 
autorka ve vývoji divadla a literatury vidí určité paralely s vývojem javánské sakrální 
architektury. Myslím ale, že by se práce bez těchto exkursů docela dobře obešla. 

Práce Evy Steinbachové je kvalitní a poučenou studií a rozsahově, obsahově i formálním 
zpracováním splňuje požadavky kladené na diplomové práce. 

Práci doporučuji k obhajobě, navrhovaný stupeň hodnocení: výborně. 
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