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Čerpal z knižní i filmové podoby knihy. L. Fukse. Největším
přínosem je zjištění, že tzv. Žlutá kniha má reálnou předlohu, L. Fuks
z ní cituje (i nepřesnostmi), v díle nejsou používány budhistické
prvky nahodile, mají souvislost s jinou ideologií, především
nacismem. Předpokládal, že v knize budou použity klasické symboly
budhismu, ale to se nestalo (např. symbol lotosu). Často jsou tyto
symboly neprůhledné (souvislost morfia s opiem, které je pro
budhismus příznačný). Použití budhistických symbolů přispívá k
absurdní komice díla (propojení budhismus a nacismu, poukazuje na
znásilnění budhismu nacismem). 

2.Promluva vedoucího práce
Sám si formuloval toto téma, věnoval mu dostatek času, práce je
celistvá, dobře strukturovaná, nejprve načerpal informace o
budhismu, v díle hledal narážky na budhismus a snažil se je
interpretovat, hledal autorský záměr v používání budhistických
prvků. Interpretační otázka: byl Fuksův záměr postavit do kontrastu
budhismus a nacismus? Nebo může jít o nadinterpretaci? Mohlo by
zařazení budhistických prvků souviset s Fuksovou zálibou v
exotismech, v artistním stylu. 

3.Oponent práce 
Téma implikuje 2 okruhy otázek: (1) Jaký byl vztah L. Fukse k
budhismus? Co novela vypovídá o budhismu? Z čeho čerpal?
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Zneužití náboženského učení (2) Jakou funkci mají budhistické
motivy při významové výstavbě díla? K čemu slouží při
charakteristice titulní postavy? V práci se oba přístupy
nereflektovaně překrývají. Postrádá výklad smyslu díla a výstavby
postavy (dílo podle něj otvírá téma mentality zla, zlo jako
sofistikovaný světonázor). Upozorňuje, že autor nepracuje se
zásadním sekundárním dílem F. Lenoira Setkávání budhismu se
Západem. Práce je solidní. A přehledně strukturovaná. Projevuje se v
ní velmi dobrá znalost sekundární literatury i poučená autorova práce
s pretextem. 

4.Závěrečná diskuse
Stanovisko studenta: Vyjadřuje se k otázkám a námětům oponenta
práce

Diskuse: významotvorná funkce motivů budhismu při budování
postavy, manipulativnost v díle L.Fukse, smysl díla Spalovač mrtvol 
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