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Helena Procházková se ve své bakalářské práci zabývá pojetím nirvány neboli vysvobozením ze 
strastného koloběhu znovuzrozování, jak ji pojímá théravádový buddhismus. Nejprve se věnuje 
etymologickému rozboru slova nirvána, nejčastěji překládanému jako „vyhasnutí“ či „vyvanutí“, 
správněji asi „odpoutání“ (od chtivosti, nenávisti a zaslepenosti), jak tento termín překládá i buddhistický 
komentátor Buddhaghósa a po něm i buddhistický mnich Bhikkhu Thánissaró. Poté analyzuje dva typy 
nirvány, nirvánu v životě a nirvánu po smrti. V tomto kontextu se věnuje se i slavné pasáži z Udány 80 o 
nirváně jako „nepodmíněné sféře“. Autorka se dále zabývá otázkou ontologického statusu nirvány a 
jejímu místu mezi jinými formami „dobrého údělu“ (sugati) neboli příznivého znovuzrození a 
buddhistické kosmologii. Pokouší se také ukázat, v jakém smyslu může být nirvána chápána jako pojem 
konečnosti v rámci buddhistické nauky.  
 

Hodnocení 
 
Struktura argumentace: 8 bodů.  
 
S ohledem na obtížnost tématu je práce podána velmi srozumitelně. Autorce se podařilo velmi dobře 
shrnout a vystihnout často různorodé pozice a usnadnit tak pochopení obtížné a složité problematiky, se 
kteoru se musí potýkat každý badatel při snaze porozumět a tematizovat pojetí nirvány v raném 
buddhismu. Velmi vítám zařazení příloh, v nichž autorka graficky znázornila vztahová schémata nirvány 
v životě, po smrti a nepodmíněné sféry. Pro lepší srozumitelnost však mohla být tato schémata vysvětlena 
přímo v příloze. 
 
Formální úroveň: 7 bodů.  
 
Po formální stránce nemám žádné větší výhrady.  
 
Práce s prameny: 6 bodů.  
 
Bylo by samozřejmě lepší, kdyby autorka pracovala přímo s pálijskými prameny, ale i tak je práce s 
primární i sekundární literaturou na velmi dobré úrovni. 
 
Vlastní přínos: 8 bodů.  
 
Autorka pracovala velmi samostatně a byla schopna vlastního osobitého pohledu na danou problematiku. 
 
Obecný přesah práce: 6 bodů. 
 
Práci hodnotím jako výbornou, navrhuji 35 bodů a s uspokojením ji doporučuji k obhajobě. 
 
 
PhDr. Jiří Holba, Ph.D.         V Praze 1. 2. 2012 
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