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Předložená práce se zabývá problematikou, jež bývá tematizována jako otázka 

„magie a astrologie“. Protože si Vinklát uvědomuje problematičnost těchto 

religionistikou užívaných kategorií, vychází z reflexe „magie“ na rovině vědecké, již uvádí 

do vztahu k rovině předmětové (str. 7-15), k sebepochopení aktérů. S ohledem na 

„rekonstruující“ povahu celého výzkumu považuji za správné, že následně Vinklát 

pojednává o dějinách bádání (str. 16-23). Jádrem práce je kapitola 3. (str. 24-39), v níž 

Vinklát popisuje, systematizuje a analyzuje relevantní nálezy, všímá si jak stránky 

literární, tak stránky praktické, tj. „užití“ pojednávaných textů. Nálezy zároveň - tam kde 

je to možné - uvádí do nábožensko-kulturních souvislostí. Jako svého druhu exkurz je 

třeba chápat kapitolu o sbírce Spar maluašia (str. 40-60). Autor zde přináší, pokud vím, 

zatím nejpodrobnější utřídění tohoto textu (včetně kolofonů), jež může sloužit jako 

východisko pro další práci. V závěru celé práce pak Vinklát přehledně a systematicky 

shrnuje poznatky, k nimž došel (str. 61-62). Práce obsahuje seznam literatury a zkratek a 

anglické shrnutí.

Z řady formulací v závěru práce je patrné, že sám Vinklát chápe text jako 

východisko pro další výzkumy dané problematiky. S tím souhlasím, musím však 

zdůraznit, že předložený text představuje velice vyspělou a samostatnou práci v zásadě 

badatelské povahy, jež jistě dalece přesahuje nároky kladené na magisterskou práci. 



Práce je o to prospěšnější, že na rozdíl od řady jiných oblastí mandeistiky je právě oblast 

„magie“ často oblastí opomíjenou, resp. podceňovanou s ohledem na její možný přínos 

pro analýzu mandejské nauky a donedávna i pro úvahy o vzniku mandejství. Navíc (i 

kvůli tomu) neexistuje žádná odborná souhrnná monografie (s výjimkou Yamauchiho 

publikace z roku z roku 1967, jež však obsahuje velké množství nepřesností) a jednotlivé 

texty jsou roztroušeny v publikacích muzejních sbírek, což výzkumy značně komplikuje.

Po formální stránce splňuje práce požadavky na diplomovou práci. 

Navrhuji hodnocení „výborně“.

ThDr. Jiří Gebelt, Th.D.


