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Text posudku: (následuje text posudku v rozsahu asi jedné 

strany) V textu se vyjádřete: 

 

   Jazykové korektnosti práce není co vytknout. Poněkud obtížné při čtení je to, že 

plynulý text je na více místech nahrazen jen jakýmisi heslovitými výčty, např. s. 25 a 

26. Práce je mimořádně graficky neupravená. Některé odstavce jsou odděleny 

mezerou (správně), některé nikoli. Konce odstavců uměle zarovnané doprava např. 

na s. 28, 29, ve značné části příloh a podobně „upravené“ celé řádky např. na s. 30 

vznikají chybným užíváním počítačového programu a hyzdí práci. Značné části práce 

jsou víceméně přepisy buddhistických pramenů v češtině, aniž by to bylo uvedeno 

v odkazech. Odkazy se vyskytují po dlouhých pasážích a není jasné, k čemu se 

vztahují, zda k větě, k odstavci nebo nějaké neurčité části textu. U odkazů na Bibli je 

zbytečně uvedeno „Bible svatá“. Upřesnění překladu (zde ČEP) stačí jednou, pokud 

se v práci neužívá různých překladů.  

 

   Téma práce je nejasné. Práce nepojednává o tom, co avizuje název. V Úvodu se 

připojuje téma užitečné, ale v názvu ani nenaznačené a v práci příliš nepobírané, 

totiž dialog křesťanství a buddhismu. Z neznámých důvodů se však právě tato dvě 

náboženství jeví autorce jako „hlavní“. Práce je přeplněna popisem subjektivních 

pocitů autorky, zejm. Úvod, Závěr, ale i v text samém, např. na s. 29, 32. Kapitola 1 

Soucit a spravedlnost jako ctnost člověka (s. 10 – 15) se netýká tématu svobody, ani 

dodatečně deklarovaného tématu dialogu. Kapitola 2. Pojetí svobody v buddhismu a 

křesťanské tradici se nejvíce blíží k tématu podle názvu práce. Činí to ovšem na 

dvou a půl stránkách (s. 16 – 18). Křesťanství je věnován jeden odstavec. 

Buddhismus je v této části pojednán naivně. Sotva lze autorce vyčítat osobní (v práci 

výslovně deklarovaný) příklon k tomuto náboženství. Píše-li však o něm univerzitní 

kvalifikační práci, musí postupovat podle metodologie některého oboru. Přitom ale 

nejde ani o buddhologii ve smyslu buddhistické obdoby teologie, ani o křesťanskou 

teologii, ani o religionistiku. Religionisticky nelze např. napsat: „Buddha nám radil, 

abychom nebyli závislí na žádných teoriích a učitelích.“ Co a komu radil 



předpokládaný historický Gautama, nevíme, Buddha jako postava buddhistických 

spisů zcela jistě nic takového neříká. Proti autorčinu tvrzení, že podle Buddhovy rady 

máme být sami sobě učiteli, mluví jednak to, že právě pro toto doporučení se obrací 

k Buddhovi jako k učiteli a dále obecně buddhistické označování Gautamy za učitele 

bohů a lidí. Odstavec věnovaný křesťanství opomíjí nejpodstatnější bod 

křesťanského pojetí svobody či osvobození, a sice vykoupení. Modlitba a konání 

dobra jsou v tom podle křesťanských pramenů sekundární. 

 

   Obsáhlá kapitola 3 Meditace jako možná cesta ke svobodě člověka (s. 19 – 35) 

nepojednává vliv buddhistického myšlení na pojetí svobody člověka, nýbrž podrobně 

probírá technické detaily typů buddhistické meditační praxe a okrajově i její možnou 

pomoc při práci s klienty. Tam, kde autorka opouští doslovné nebo volnější citování 

přiznaných i nepřiznaných pramenů a říká svá stanoviska, dostává se mimo 

buddhistický kontext, např. kdy o meditaci tvrdí, že je to přemýšlení či hloubání a že 

je to hledání „pravého Já“ v ostrém kontrastu se základní buddhistickou myšlenkou o 

anatta (Pa), resp. anátman (Skt), která jakékoli jiné, než proměnlivé empirické jáství 

vylučuje. V kapitole 3.2. Vliv meditace na mysl, vztah mezi vědou a tradičním 

buddhismem (s. 32 – 34) se studentka vyjadřuje obzvlášť nejasně: k žádné 

konfrontaci vědy a buddhismu v této kapitole nedochází, pracuje se tam s vágním 

souslovím „východní filosofie“, které v univerzitním textu neobstojí. Autorka předkládá 

výslovně svůj názor na praxi, což je rovněž mimo téma. 

 

   Závěr se nevrací k podstatným myšlenkám, neformuluje žádné výsledky úvah 

obsažených v práci, nedotýká se tématu daného názvem ani tématu 

mezináboženských vztahů (zejména mezi křesťanstva buddhismem), k nimž není 

třeba „hledat cestu“ – tyto vztahy už několik desetiletí probíhají a je k nim i v češtině 

hojná literatura, jíž autorka zcela opomíjí. Závěr popisuje osobní pocity při 

zpracovávání tématu. 

 

Práci nedoporučuji k obhajobě: 

 

Důvody jsou tyto: 

 nevyhovující práce s literaturou (smysluplný výběr, množství, důsledné použití, 

odkazy) 

 nesprávně nebo nejasně formulovaný cíl 



 evidentní nesplnění deklarovaného cíle 

 věcná nesprávnost 

 zjevné neporozumění problematice 

 chybí srozumitelnost a logická návaznost 

 

Zdůvodnění, závěr: 

 

Autorka zvolila zajímavé a aktuální téma a zaujímá žádoucí postoj ochoty k dialogu. 

Snaží se podpořit sociální práci tím, co může praktikujícímu poskytnout buddhistická 

meditace. Činí to však způsobem, který ze shora uvedených důvodů nesplňuje 

požadavky na úspěšné absolvování bakalářského studia na univerzitě. Nutno 

zdůraznit neujasněnost cíle, velké části textu mimo téma dané názvem, absenci 

sekundární religionistické a jiné odborné literatury. Jediný titul uvedený v soupisu 

literatury (Bechert, Küng) není v práci zužitkován. 

 

 

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

 

Pokud by se i přes nedoporučení obhajoba konala, pokládám za nutné uspokojivé 

vysvětlení k těmto tématům: 

 

1) Pojetí dialogu buddhismu a křesťanství u Becherta a Künga 

 

2) Křesťanské pojetí svobody a osvobození jakožto vykoupení 

 

3) Jak buddhismus ovlivňuje (či neovlivňuje) současné pojetí svobody? 

 

Pokud budou tyto body dobře vysvětleny, pokládám za možné hodnotit práci 

stupněm E dostatečně, zatím však mohu navrhnout hodnocení pouze, jak dále 

uvádím: 

 

Práci navrhuji hodnotit stupněm: F-nedostatečně. 

 

V Praze dne 25. 5. 2012 
 

 

                                                                                                         Ivan O. Štampach 
            podpis oponenta 



 


