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Ve své magisterské práci se Jakub Kocurek zabývá zajímavou otázkou přístupu buddhismu k 
rostlinám, které není zatím v buddhologických kruzích věnována větší pozornost, byť je tato 
otázka s ohledem na zvyšující se zájem o téma buddhismu a ekologie stále více aktuálnější.  
Autor zkoumá, zda buddhismus považoval rostliny za cítící bytosti a zda mohly dokonce 
dosáhnout buddhovství. Pokusil se o širší pohled na vztah buddhismu k přírodě v kontextu 
současné environmentální etiky. Jeho záběr je geograficky i historicky velmi široký, zabývá 
se vztahem buddhismu k rostlinám v raném i v mahájánovém buddhismu, soustředí se na 
Indii, nezapomene ale ani na západní buddhismus a velký prostor věnuje zaslouženě východní 
Asii, kde hrála příroda v buddhismu včetně rostlin velmi důležitou roli. Podle některých 
tamních škol totiž mohly rostliny dokonce dosáhnout buddhovství (s. 39) a například slavný 
japonský zenový mistr  Dógen (1200–1253) říkal, že celý svět včetně rostlin je svatým textem 
„sútrou hor a řek“,  jenž odhaluje buddhistickou pravdu. Kocurek dochází k závěru, podle mě 
správnému, že už od samotných počátků existovaly v buddhismu dva proudy, procivilizační, 
antropocentrický, nepřátelský vůči přírodě, a vůči němu v opozici proud asketický, oslavující 
přírodu a její krásy. I když byl proud antropocentický v dějinách buddhismu silnější, na 
základě ekologické krize se začíná stále silněji prosazovat i tzv. „zelený“ neboli 
environmentální buddhismus. 
 

Hodnocení 
 
Struktura argumentace: 7 bodů. 
 
Autorův výklad je srozumitelný. Práce je velmi přehledně rozdělena na řadu kapitol a 
podkapitol. Co se týče struktury argumentace, výkladu a cíle, práci hodnotím kladně. 
Kocurkův závěr (viz výše) je vyargumentovaný a na celé řadě míst této práce dobře 
odůvodněný. Otázky, které si autor samostatně položil, jsou většinou velmi dobře 
zodpovězeny. Autor dokázal poukázat na řadu zajímavých témat ve vztahu buddhismu a 
environmentální etiky.    
 
Formální úroveň: 6 bodů.  
 
Práce je poměrně slušně napsaná. Vzhledem k tomu, že autor pracoval s literaturou a 
buddhistickými texty týkajícími se téměř celé Asie, tzn. se sanskrtskými, pálijskými, 
čínskými, japonskými a tibetskými termíny, jsou přepisy cizích slov udělány velmi dobře, i 
když co se týče Japonska to nemohu přesně posoudit. 
 
Práce s prameny: 6 bodů.  
 
Autor pracoval se solidní akademickou literaturou. Dokázal se velmi dobře vyrovnat i s tím, 
že dané téma je přece jenom na okraji buddhistických studií a řada textů důležitých pro 
vybrané téma není vůbec přeložena nebo zpracována. 
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Vlastní přínos: 8 bodů.  
 
Díky dlouhodobému a hlubokému zájmu o přírodu a ekologickou problematiku dokázal autor 
napsat velmi solidní práci obohacenou o vlastní myšlenky a některé důležité postřehy 
přesahující běžnou buddhologickou úroveň.   
 
Obecný přesah práce: 5 bodů. 
 
Práce může být zajímavá i pro toho, kdo se sám danou problematikou nezabývá.  
 
 
 
 
 
Práci hodnotím jako výbornou, navrhuji 32 bodů a s uspokojením ji doporučuji k obhajobě. 
 
 
V Praze 8. 9. 2011 
 
PhDr. Jiří Holba Ph.D. 
  
 


