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Oponentský posudok 

 

Bakalárska práca Kosmologie a exil na dvoře Jamato si vytyčuje dva ciele: v prvom rade je to 
porozumět japonské společnosti na přelomu 7. a 8. století (str. 5) s pomocou 
antropologických pohľadov Mary Douglas, a v druhom rade je to štrukturálna analýza mýtov 
z tohto obdobia. Po prečítaní práce sa obávam, že takto definované ciele boli príliš 
ambiciózne. Diplomant sa ich síce dotýka, avšak svoje myšlienky v priebehu textu či závery, 
ku ktorým dochádza neformuluje dostatočne jasne a jednoznačne. Záver v skutočnosti zhŕňa 
nie ciele definované v úvode práce, ale mýty z obdobia Asuka a Nara v navzájom 
komparatívnom svetle z pohľadu centra a periférií vychádzajúc z rolí a činov božstiev 
uvádzaných v týchto mýtoch.  

Úvod tiež sľubuje záver o aristokratickom prostredí, ktoré je nestabilní, konkurenční 
a poněkud individualistické, rovnako ako aj referencie k postave cisára japonského 
panovníckeho rodu, avšak ani v priebehu práce, ani v jej závere sa diplomant súhrnne 
a systematicky nevracia ani k aristokracii, ani k japonskému cisárovi. Je treba povedať, že 
výber témy aj k nej zvolenej literatúry je výborný a sľubuje široké využitie týchto skutočne 
vhodne zvolených zdrojov, avšak v priebehu práce k tomu žiaľ nedošlo. Myslím si, že zámer 
práce bol kritický, dokonca s premysleným metodologickým základom, práca však vo 
výsledku tieto méty nedosahuje, jej štruktúra je nekonzistentná a jej hlavná línia sa tak len 
ťažko sleduje.  

 

1)    Struktura argumentace. 

Osobne by som prácu členila inak; po úvode a predostretí vybranej metodológie by som 
najprv predstavila kroniky a ich pozadie, následne časť o kozmológii a časť o exile – to sú 
predsa hlavné aspekty celej práce, ktoré diplomant vyzdvihuje v jej názve – z ktorých by 
prirodzene vyplynul záver. Časti o japonskej spoločnosti a jej náboženskom živote nevnímam 
v danom kontexte ako zásadné. Jedná sa však o osobný výber alebo preferenciu; rozumiem, 
že diplomant sa rozhodol inak.  

Väčším nedostatkom je nejasná argumentácia, nie úplne jasné (nie jednoznačne pochopiteľné) 
formulovanie myšlienok a predostieraných argumentov. Na viacerých miestach som mala 
pocit nedokončenej myšlienky alebo vety, ktorá do daného kontextu nepatrí. 
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Pre ilustráciu uvediem niekoľko príkladov: 

“These works (the Chronicles, I take it) were without a doubt contested cultural products, 
even if they were based on a common treasure trove of narratives found among the populace 
of the islands.“ (str. 14/15) Všetky zápisky, všetky kroniky z tohto obdobia japonských dejín 
sú narratives found among the populace of the islands, preto nerozumiem, ako je tá veta 
prínosná alebo dôležitá. 

“The continuum between humans and deities found in the chronicles is particularly 
striking.“ (str. 18) Podstatou kroník, ako je zrejmé zo sekundárnej literatúry, je práve the 
continuum between humans and deities, ako nakoniec diplomant sám v priebehu práce 
opakovane uvádza a teda si na iných miestach práce nie je tejto striking similarity vedomý? 

Na nasledujúcej strane (19) je uvedené “How the mythical narratives as appropriated by 
different clans relate to rituals is seldom clearly understood.“, avšak v priebehu práce je 
zároveň opakovane citovaná alebo parafrázovaná dvojica Breen – Teeuwen, ktorí sa vo 
svojich dielach venujú práve vzťahu medzi mýtmi a rituálmi. Nakoniec rovnako je tomu aj 
v prípade ďalšieho citovaného autora, Alana Graparda. 

Veta “While wider parts of the Yamato court may have agreed on parts of what was fixed in 
words, many have not, indeed as history shows that most have not.“ (str. 21) nie je sémanticky 
dokončená; jej záver je zbytočný a matúci. 

 

K obsahovej stránek práce by som rada podotkla, že najmä v súhrne mýtov kroník, ktoré 
diplomant analyzuje v druhej časti práce, je viacero nesprávne uvedených skutočností. 

Kroniky neboli napísané, boli skompilované. Nehovoríme teda o autorstve kroník, ale o ich 
spísaní. Princ Toneri nebol autorom kroniky Nihonšoki (str. 20), ale len spolupracoval s Ó no 
Jasumarom, ktorý bol jediným kompilátorom oboch kroník (označenie Chronicles and Their 
Authors je preto nesprávne). V prípade Hieda no Are (str. 20) nevieme, či sa jednalo o muža 
alebo ženu, ako je opäť jasné zo sekundárnej literatúry v anglickom (Chamberlain) aj českom 
(Fiala, Švarcová) jazyku. 

Na strane 24 diplomant uvádza, že  sa musí “limit myself to a study of the first book of each 
literary work. In both cases, these  books are called “The Age of the Gods“. Toto nie je 
pravda. Ani jedna z oboch kroník neuvádza názvy toho, čo diplomant označuje ako books. 
Obe kroniky sú delené na zväzky (volumes), nie na knihy, žiadny z nich však nie je 
pomenovaný, ako je jasné napríklad aj z českých spracovaní p. Švarcovej a p. Fialu. 

Na strane 26 čítame, že “The first myth-sequence filfilling the thematic requirements follow 
Susano-wo“. O akých alebo koho thematic requirements je reč a kto definuje požiadavky toho, 
ako má vyzerať obsah kroniky v odbornej práci? 
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Na strane 27 je uvedené, že “At the start of this sequence is an expulsion, because the 
situation in the High Realm of Heaven has become untenable.“ Dovolím si tvrdiť, že sa jedná 
o subjektívne a interpretačné vyjadrenie, ktoré vyplýva z nedostatočných znalostí pozadia 
Susanoovho vypovedania z Vysokej nebeskej planiny. Diplomant píše, že „He is too strong to 
be contained and has to leave.“. Kodžiki nespomína jeho silu, ani povinnosť odísť. Susanoov 
odchod z Vysokej nebeskej planiny je výsledkom jednania, dohody božstiev. Susanoo musel 
odísť, pretože bol neprispôsobivý a násilný, nie pretože bol silný. Naopak, v spoločnom 
súboji, ktorý predchádzal jeho vyhosteniu, nad ním vyhrala jeho sestra Amaterasu... takže 
nielenže nebol silný, ale to ani len nebol dôvod jeho odchodu. 

O bohovi Ókuninušim sa dozvedáme, že je „too weak, even though he should not be“, 
prípadne „he is still too weak and must take flight“ (str. 28). Toto tiež nie sú objektívne 
tvrdenia, ale svojvoľné a subjektívne manipulovanie informácií v kronike diplomantom; 
kronika sa nevyjadruje ani k Ókuninušiho sile, ani k tomu, aký by mal byť alebo prečo by 
musel odísť. Ókuninuši odchádza na radu svojej matky za svojím otcom, Susanoom, do 
podsvetnej krajiny. Ožení sa so Susanoovou dcérou a Susanoo mu dá splniť niekoľko úloh. 
Fiala (2012: 83) tieto skúšky aj vysvetľuje. 

Na strane 29 je nesprávnych tvrdení hneď niekoľko: “The originator of the command “you 
must go to...“ is unclear“ nie je pravda, nakoľko je to Ókuninušiho matka, ako je jasné pri 
samotnom čítaní príbehu v kronike. Vo vete “A connection between two realms is retained by 
his wife“ nie je jasné, prečo diplomant neuvádza konkrétnu manželku, nakoľko Ókuninuši ich 
mal niekoľko, ako je z mýtu patrné. Takisto “earthly deities, led by Ókuninuši, are said to be 
in uproar“ nie je pravda, nakoľko Ókuninuši žiadne pozemské božstvá neviedol, teda nie 
podľa kroniky Kodžiki. Tvrdenie “Procreation is possible for heavenly deities only.“ (str. 31) 
je úplne scestné a odporuje kronikám v ich samotnej podstate. 

Atď. 

2)    Formální úroveň. 

Väčšina slov je prepísaná správne, i keď v priebehu práce sa vyskytujú nezrovnalosti (early 
Japanese vs. Early Japanese, str. 10, „which will can have an impact“, str. 10, yatsuko were 
found at the bottom of the social spectrum, were de facto slaves, str. 13, uji bez kurzív, str. 13, 
Shinto bez dĺžňa (správne je Shintō), str. 18, musubi bez kurzív, str. 19, mea+ger, str. 20, he 
editors, str. 25), ktoré len podporujú dojem nekonzistentnej a nedôkladnej práce diplomanta. 

3)    Práce s prameny. 

Musím sa priznať, že som nepochopila, prečo diplomant po vysvetlení príbehov z kroník 
uvádza v poznámke pod čiarou Summary Book I, bez odkazu na konkrétne dielo alebo jeho 
presné strany. Nie som si istá, či skutočne pracoval s kronikou alebo s nejakou summary book, 
ako píše. 
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4)    Vlastní přínos. 

Práca nie je mechanickým kompilátom; jej zámer je zaujímavým spracovaním mýtov a ak by 
bol dotiahnutý do konca, bezpochyby by sa jednalo o prínosný text. Avšak ani samotný text, 
ani záver práce nebol prehľadný a zrozumiteľný, žiaľ. 

5)    Obecný přesah práce. 

Práca neposkytuje presah mimo oblasti, ktorej sa venuje diplomant. 

Celkovo prácu hodnotím stupňom dobre. 
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