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Předkládaná bakalářská práce má uspokojivou gramatickou úroveň – chyby se vyskytují jen 

na několika místech (s. 13: „vyřazovat soucitem” – má být „vyzařovat”, „zármutkem ztížené 

bytosti”, s. 24: „nepospěšného jednání”, „sexuálních nepřítomností” – má být 

„nepřístojností”, tak jako v tomtéž odstavci níže, s. 28: „stabilitou, sílou”, s. 31 hrubá chyba: 

„jako mi milujeme”, s. 37 „cestu, než kterou si vydávají”, za „viz”se nepíše tečka, autorka má 

s tečkou na více místech), stylistická chyba se vyskytuje např. na s. 22: „Začínáme si 

uvědomovat celou řadu procesů vznikajících a zanikajících jednu pro druhé.” 

 

Po stránce grafické je však třeba připomínek uvést více – autorka na několika místech 

vynechává mezeru při psaní – např. před závorkou na s. 23 „(sammáditthi)”, na s. 26 

”prospěšnostíVipassany”. Naopak mezera navíc je na s. 20 za poznámkou č. 20, s. 27 před 

pozn. č. 43; podstatnější a pro čtení nepřehlednější je ovšem nevyznačení podnadpisů 

odlišným písmem, ani jiné neoddělení grafické – čtenář tak musí vyčíst, že náhle je v textu 

stejným písmem uveden nadpis – např. opět na s. 20, 3. odstavec. Na s. 21 v 2. odstavci se 

opakují za sebou dvě věty naprosto shodné s předešlými. 

 

K formě odkazů větších poznámek nemám, pouze bych doporučila všude tam, kde autorka 

odkazuje na „rejstřík”, aby uváděla i konkrétní odkazované heslo v rejstříku, případně také 

stranu. K samotnému rejstříku mám dvě podstatné formální poznámky: hesla by měla být 

graficky oddělena a měla by být seřazena abecedně. 

 

V závěrečném Seznamu literatury chybí na s. 10 odkazovaní autoři Anzenbacher, Kuna. 

 

Zásadní kritika se týká rovněž rozsahu předkládané práce – od Úvodu do Závěru včetně má 

práce 49.743 znaků včetně mezer, což odpovídá pouze 27,6 normostran. Protože manuál pro 

psaní (či hodnocení) prací však výslovně neuvádí, které části práce se do doporučeného 

rozsahu počítají – a autorka přikládá rozsáhlé části Rejstřík a Přílohy (obojí s. 40-65), 

nepovažuji toto za důvod k nepřijetí práce k obhajobě. 

 

Autorka použila jen velmi málo relevantních zdrojů pro své téma, i když z osobních 

konzultací vyplývalo, že literatura je rozmanitá a vhodná vzhledem k tématu – v práci však 

tuto literaturu neužívá (například zásadní práce H. Künga), což přispělo také k tomu, že z 

původně v úvodu přislíbených částí zůstalo zpracováno jen nemnoho a navíc velmi 

nesourodě. Autorka se podrobně rozepisuje o různých typech meditačních technik (od s. 19 do 

s. 31), není ale zcela podrobně zkoumán názvem práce přislíbený „vliv buddhistického 

myšlení na pojetí svobody člověka”, navíc v Úvodu na s. 7 autorka jako cíl práce uvádí: 

„najít, jak skrz naši vnitřní svobodu můžeme přispět k nalézání a rozvíjení základních hodnot 

člověka...” což nekoresponduje s nadpisem, ani „hlavní otázka” práce formulovaná v Závěru 

na s. 36 „otázka..., zda může náboženství ovlivnit nějakým způsobem chování člověka, jeho 

mysl a také mezilidské vztahy” nesouvisí s nadpisem práce. Přitom cíl práce byl autorkou 

mnohokrát na osobních konzultacích propracováván, opět se v tomto ohledu v předkládané 



práci projevuje výsledná nekonzistentnost a nesoudržnost mnohokrát přepracovávaného a 

upravovaného textu. Z původního záměru porovnat vliv křesťanství a buddhismu na pojetí 

svobody člověka, nezůstalo v textu takřka nic, zřejmě proto byl pak název upraven. 

 

K obsahové stránce textu: autorka předkládá spíše vlastní náhled na možný přístup 

k buddhistickým meditacím, některé výroky by jistě zasloužily hlubší promyšlení a méně 

nekritických obratů – např. role učitele v buddhismu. Pro obsah práce stěžejní kapitola – č. 2 

„Pojetí svobody v buddhismu a křesťanské tradici” je spíše náznakem, než rozpracováním, 

autorka jí měla věnovat rozhodně více než dvě a půl strany, přičemž křesťanství je věnován 

pouze poslední odstavec na s. 18. 

 

Práce byla konzultována: dostatečně 

 

Zdůvodnění, závěr: 

I přes závažné výše uvedené výtky práci doporučuji k obhajobě, při níž může autorka 

vysvětlit, proč nepoužila doporučovanou literaturu (např. více rozmanitých publikací H. 

Künga) a proč se ve finálním zpracování práce jeví cíl jako nesouvisející s názvem práce. 

 

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

Prosím vysvětlete cíl práce a srovnejte s tím, jak je uspořádán celek předkládaného textu. 

Prosím zdůvodněte, co Vás vedlo k tomu, že v práci nečerpáte z relevantní religionistické 

literatury, kterou jste dle konzultací měla k dispozici a prostudovala. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 
Navrhované hodnocení: v případě úspěšného vysvětlení a zdůvodnění výše uvedené otázky 

a podnětu: E 

 

 

 

V Praze dne 2. 6. 2012     PhDr. Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D. 


