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Téma předkládané práce je mimořádně náročné. Od autora požaduje solidní erudici ve 

vícerých oborech: v religionistice a kulturní antropologii, v kulturní historii oblasti, do určité 

míry v archeologii a některých pomocných vědách historických a určitě velmi podstatně ve 

filologii. Kromě nesnadné mandejštiny musí zvládnout alespoň základy a speciální 

terminologii několika dalších semitských jazyků s jejich osobitými systémy písma. S 

potěšením konstatuji, že M. Vinklát se s těmito předpoklady úspěšně vyrovnal.

Práci otevírají teoretická vymezení percepcí sledované složky kultury u jejích mandejských 

tvůrců a klientů a v obecných koncepcích klasiků antropologie. Dále pak autor podrobuje 

pečlivé analýze texty magického nebo astrologického obsahu dochované na kovových 

amuletech, miskách, papírových ruličkách a ve sbírkách magických textů. Zvláštní pozornost 

pak věnuje nejváženější sbírce Aspar Maluašija. Texty čerpá z rozsáhlé primární literatury, 

sám je překládá (přičemž vícekrát koriguje dřívější zkusmé překlady německy nebo anglicky 

píšících editorů) a hodnotí a systematicky řadí do obecného celku kvalifikovaných názorů na 

původ, vnímání a funkci (např. ochrannou) mandejské astrologie a magie. Opírá se hlavně o 

primární edice (22 titulů) a zohledňuje obecné pohledy a úvahy v literatuře sekundární (32 

monografií a více než 70 studií v odborných periodikách).

Práce je uspořádána velmi přehledně a psána adekvátním, dobře čtivým jazykem. Jednotlivé 

kapitoly zaujímají rozsah přiměřený jejich významu v celku. Diplomant zvládá své téma do té 

míry, že neváhá kvalifikovaně uplatňovat svůj názor i kriticky vůči autoritám, např. vůči Lady 

Drowerové v otázce starobylosti některých zaříkávání (s. 36) nebo vícekrát ve věci překladu, 

a dokonce i vůči obecnému soudu B. Malinowského o závaznosti přesného dodržení rituálu 

magického úkonu (s. 61; v této věci lze ovšem namítnout, že diplomantova partikularita se tu 

s obecnou perspektivou klasika antropologie poněkud míjí). Velmi povzbudivě působí 

autorovy záměry věnovat se dalšímu bádání o některých otázkách, které pokládá za 

neuzavřené. V tomto směru vyznívají i závěry práce, kde zaznívají i některá nová zjištění o 

charakteru a vývoji mandejské magie, k nimž M. Vinklát dospěl. Přínosné je i jeho ocenění 

literárních kvalit některých textů.

Nenalezl jsem žádný podstatný důvod k výtkám. Snad bych jen puntičkářsky poukázal na 

drobnou chybičku jazykovou (rod přechodníku na s. 12) a přepis arabského slova (správně:) 



sajjid (s.57). Práce Marka Vinkláta si zcela určitě zaslouží vysoké ocenění, splňuje všechna 

kritéria, aby byla pokládána za práci vědeckou a publikována ve světovém jazyce. Jako 

diplomovou práci ji hodnotím jako výbornou a soudím, že zároveň by mohla být přijata i jako 

práce rigorózní.
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