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Základním tématem předložené bakalářské práce je otázka, nakolik se stúpový kult mohl podílet na vzniku
mahájánového buddhismu. V „Úvodu“ (s. 1–2) je představena teze práce a nejdůležitější primární i
sekundární prameny.  V kapitole „Buddhovy ostatky“ (s. 3–9) se autorka věnuje terminologii, klasifikaci a
funkci Buddhových ostatků a v části „Stúpový kult“ (s. 10–12) pak podává základní informace k podobě,
historii a smyslu stúp. Jádrem práce je čtvrtá kapitola „Souvislost se vznikem mahájány“ (s. 13–25), v níž
autorka nejprve představuje možné zdroje vzniku mahájánového buddhismu, posléze shrnuje hypotézu
japonského badatele Akira Hirakawy o stěžejní roli laiků a stúpového kultu pro formování mahájány, načež
tuto hypotézu postupně vyvrací. Ve stručném „Závěru“ (s. 26) je pak práce shrnuta a připojena je
„Bibliografie“ (s. 27–29).

Bodové hodnocení: celkem 22 (velmi dobře)

1/ Struktura argumentace: 6
Práce je logicky členěna a výklad je srozumitelný a většinou snadno sledovatelný. Jedním z problémů je, že
autorka si neujasnila, kdo je její čtenář, přesněji řečeno práce je v tomto ohledu velmi nevyrovnaná. Na
prvních stránkách vysvětluje v poznámkách vcelku všeobecně známé až triviální pojmy (hínajána,
vadžrajána, Vinajapitaka, strom bódhi apod.), načež postupně tuto – často zbytečnou – vysvětlovací strategii
opustí, ale pak v průběhu práce naopak několikrát argumentuje fakty, které bez vysvětleného kontextu či
předchozí znalosti religionistovi nic neřeknou. Co si např. počít s větou: „V nápisech se setkáváme pouze
s jedním izolovaným a atypickým odkazem na Amitábhu, který také pochází až z druhé poloviny 2. století.“
(s. 13) v pasáži o důkazech existence mahájány v nápisech, když není nikde řečeno, jak Amitábha s
mahájánou souvisí. Podobně věta „V souvislosti se stúpami v Trapušově a Bhallikově rodišti Süan-cang
uvádí...“ – Trapuša a Bhallika nepatří k obecně známým postavám. Některé informace se v textu práce
zbytečně opakují, autorka si neujasnila, na kterém místě je nejvhodnější danou informaci podat. Někdy se
téměř doslova opakuje i vysvětlení v poznámce (pozn. 53 a 60). Ne všechna konstatování jsou náležitě a na
daném místě podložena argumenty (např. u věty na s. 6: „Domnívám se, že šlo skutečně spíše o pozdější
tradici...“ není jasné, na základě čeho se tak autorka domnívá).

2/ Formální úroveň: 4
Po formální stránce je práce poněkud neutěšená, autorka zejména zápasí s poznámkovým aparátem.
Základní primární pramen (český překlad Maháparinibbánasutty) cituje několikerým způsobem, ale nikdy
správně:  nejčastěji uvádí „Buddhovy rozpravy. Sv.4., s. xx.“, to je však název edice, nikoli dané knihy. Někdy
uvádí odkaz jen na její stranu, jindy na číslo kapitoly a pasáže, jindy na obojí. Encyclopedia of Buddhism
obsahuje autorské statě, takže ty je třeba náležitě citovat, a ne odkazovat na knihu jako celek. V pozn. 4. je
invertované jméno, v dalších nikoli. Odkazovat na Schopenovy sebrané články v knihách jako na monografii
též není šikovné, bylo by lepší uvést název dané statě (ostatně v bibliografii jsou rozepsány).  Není mi jasný
význam slova „především“ v pozn. 5 – znamená to, že autorka pracovala i s jinými překlady, nebo s
originálem? To je třeba vysvětlit. Autorka si patrně neoblíbila používání „Tamtéž / ibid.“ v poznámkách,
takže vcelku zbytečně opakuje citovaná díla. Občas se objeví nepatřičné (anglické) uvozovky.
Po jazykové stránce je text v pořádku, bez gramatických chyb (až na několik čárek a vybočení z vazby) a s
minimem překlepů (nejvíce chyb je v sanskrtských slovech a geografických názvech). Stylisticky je práce
dobrá, některé obraty však čtenáře zarazí (např. hned na s. 2: „Mezi hlavní sekundární literaturou lze zmínit
knihu Akira Hirakawy...“ – „zmiňujeme“ něco okrajového, vedlejšího, ale rozhodně ne hlavní pramen).



3/ Práce s prameny: 5
Autorka se zjevně snaží o náležitou a korektní práci s prameny, leč ne vždy se jí to úspěšně daří. Na jedné
straně, jak už je řečeno výše, vysvětluje známé pojmy, a to s odkazem na Miltnerovu Malou encyklopedii
buddhismu, na straně druhé nalezneme místa, která by si zasloužila odkaz a vysvětlení. Ne vždy je též jasné,
co kdo říká. Tak např. v kapitole referující Hirakawovu tezi je pasáž „Uctívání stúp mělo sociální i
náboženskou dimenzi...“ (s. 16) autorčina, nebo to říká Hirakawa? Pár namátkových kontrol odkazů
ukázalo, že ne vždy jsou korektní (tak např. v pozn. 13 se odkazuje na s. xvi, tam ale Strong nic o
Buddhových vlasech neříká; pozn. 50 odkazuje na s. 118, daný příběh je ale ve skutečnosti na s. 120–121
atd.). Citace musí být přesná, to není vždy dodrženo („Individuální Buddha“ (s. 10) je v originálním textu 
pochopitelně „Individuální buddha“). Některé prameny autorka referuje značně nepozorně, jiným zcela
neporozuměla. Tak např. podkapitola 3.1 „Vymezení pojmu stúpa“ (s. 10–11) čerpá zejména z krátké statě
Kláry Šimečkové, ale je zde překvapivě velké množství chyb a desinterpretací. Pominu-li skutečnost, že když
už se autorka věnuje stúpám a stúpovému kultu, tak měla sáhnout po obsáhlejší a odborněji zaměřené práci,
pak i tento spíše popularizační pramen je třeba citovat korektně (stěny stúp nebyly zdobeny reliéfy, zdobena
byla védiká; tórany nemají horizontální „pilíře“, to jsou břevna či římsy; odkud má autorka informaci, že
stúpa „má většinou tvar pyramidy“? – o žádné nevím; stúpa nemusí být „vztyčena“ – co rané stúpy skalní
architektury?; co je zdrojem autorčina zdůvodnění nezobrazování antropomorfního Buddhy?). Příkladem
nešťastného nepochopení textu (v tomto případě stati G. Schopena) je záměna indického písma kharóšthí
za geografický pojem, takže autorka pak mluví o nápisech z „Mathury a Kharóšthí“ (s. 20) a dále s touto
informací pracuje. Pokud jde o primární prameny, autorka používá zejména český překlad
Maháparinibbánasutty. Ve dvou případech uvádí i obsáhlejší pasáže v páli (s. 18), ale není mi jasné proč, když
s textem dále nijak filologicky nepracuje. Rozsáhlou pasáž na s. 24–25 by bylo bývalo lepší shrnout, 

4/ Vlastní přínos: 4
Vlastní přínos předložené práce je nevelký. Autorka převážně referuje své základní prameny, a to i v hlavní
části (čtvrté kapitole): představí Hirakawovu tezi a pak Schopenovu kritiku. Činí tak přehledně a
kultivovaně, ale s minimem vlastní invence. Ani propojení této stěžejní kapitoly s předchozími není
propracované, takže jednotlivé části působí poněkud isolovaně.

5/ Obecný přesah práce: 3
Obecný přesah práce je minimální, což je dáno jak volbou tématu, tak zejména způsobem jeho zpracování.
Širší témata práce – funkce Buddhových ostatků, stúpový kult či otázka vzniku mahájány – jsou
pochopitelně religionisticky velmi zajímavé otázky, avšak práce zůstává na rovině historického popisu bez
obecnějších religionistických ambicí. Ostatně diskutabilní je i samotné zadání práce, tedy nakolik má dnes
smysl se vypořádávat s padesát let starou Hirakawovou tezí, kterou Gregory Schopen (a mnozí další) vcelku
přesvědčivě vyvrátil. Autorka sice opakovaně konstatuje, že tuto hypotézu o vzniku mahájány zastává řada
badatelů, nicméně žádného neuvádí (nepočítám-li zmínky o práci H. Oldenberga z roku 1882). Uvedená teze
jistě byla (a do jisté míry snad i je) vlivná mezi některými japonskými badateli, ale neznám žádného
předního západního historika buddhismu, který by ji v posledních dvaceti či třiceti letech v plné podobě
zastával (autorka kupodivu nezmiňuje studie Tilmanna Vettera, jehož lze snad považovat za opatrného
zastánce této teorie). Práce zkrátka působí, jakoby se prolamovala do otevřených dveří. Přitom její
kontextové téma (jednání mnišské a laické obce ve vztahu k Buddhovým ostatkům a vztah pálijského
kánonu k ostatním pramenům, zejména archeologickým) je religionisticky velmi podnětné, byť je jasné, že
jeho důkladnější zpracování by přesahovalo nároky na bakalářskou práci. Nicméně alespoň nějaký náběh
či náznak k takovémuto uchopení tématu by v předložené práci měl být přítomen.
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