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Diplomová práce Petra Horáčka pojednává o rané buddhistické kosmologii, konkrétně o její podobě 
v dvacáté sedmé suttě Díghanikáji, v Agaññasuttě. Hlavním cílem je podle autora „ukázat, že 
Agaññasutta obsahuje strukturu založenou na nutnosti vzniku lidských bytostí v jejich materiální 
formě a s jejich morálními chybami, společnosti, která tyto chyby reguluje, a následně 
transcendence této společnosti buddhistickými mnichy k dosažení nibbány (s. 10). Dále autor hodlá 
kriticky zhodnotit předchozí interpretace Agaññasutty a vytvořit svoji vlastní (s. 10). 

Kapitola nazvaná Úvod (s. 13-31) nejprve pojednává o „buddhistické kosmologii“ obecně. Poté se 
autor zabývá vztahem „náboženské kosmologie“ a vědeckého přístupu k popisu světa. V dalších 
podkapitolách se pak věnuje kosmologii v Pálijském kánonu, interpretaci postavení Agaññasutty v 
Pálijském kánonu a jejího významu podle vybraných autorů, vztahu mezi tzv. antikosmologickými 
představami v Moggalánasuttě a Vaččhagottasuttě a kosmologickými spekulacemi Agaññasutty, a 
odkazům na Agaññasuttu v pozdějších dílech. 

Druhá kapitola s názvem Interpretace Agaññasutty v sekundární literatuře (s. 31-35) si klade za cíl 
za prvé shrnout dosavadní bádání a za druhé se zmínit o tom, kde jinde v Pálijském kánonu se 
prvky kosmologie Agaññasutty objevují. Třetí kapitola,  Agaññasutta - shrnutí a interpretace (s. 36-
46), obsahuje kritické vymezení se vůči předchozímu bádání, zejména vůči pojetí Stanleyho 
Tambiaha, a vlastní interpretaci autora. V závěru autor shrnuje obsah a výsledky své práce ve třech 
hlavních bodech. 

1)    Struktura argumentace (5) 

Co se týče struktury argumentace, je poněkud nevýhodné, že záměr práce a teoretická východiska 
nejsou na začátku práce uvedeny a čtenář, pokud by si nepřečetl abstrakt, je tak po celou dobu 
nucen klást si otázku, jaké jsou vlastně autorovy cíle a za pomocí jakých prostředků se k nim chystá 
dojít. V průběhu práce se tak objevuje několik výzkumných otázek, které jsou sice vždy 
zodpovězeny, ne vždy jsou však odpovědi podloženy pádnými argumenty. Čtenář si chvílemi není 
jist, za jakým účelem autor konkrétní téma otevírá a jak se toto téma vlastně vztahuje k některé z 
výzkumných otázek. Zdá se, že autor řeší tři hlavní otázky – jakou roli hraje Agaññasutta v 
Pálijském kánonu? Jak lze uvést kosmologii Agaññasutty do souladu s antikosmologickým 
postojem Buddhy v jiných suttách? Jakou roli hrají mnichové ve společnosti podle Agaññasutty? 
Pokud je tomu tak, není zřejmé, jakou roli v jeho argumentaci hraje například poměrně rozsáhlá 
podkapitola věnovaná vztahu náboženské kosmologie a vědeckého přístupu k popisu světa. Rovněž 
rozdělení analýzy dřívějších interpretací Agaññasutty na dvě části oddělené zcela odlišným tématem 



působí poněkud neuspořádaně. Je však třeba ocenit, že autor bere v potaz čtenáře a např. na s. 13 
mu doporučuje, aby si před přečtením vlastní prací nejprve přečetl AS v příloze. 

Několik věcných poznámek – z textu vyplývá, že autor vidí v souběžné existenci kosmologie a 
antikosmologických postojů Buddhy v Pálijském kánonu rozpor. Je-li Pálijský „kánon“ chápán jako 
historicky vzniklý soubor textů, je očekávání konsistence na místě, zvláště když tato konsistence 
chybí i v mnoha dalších oblastech (např. v popisu cest, které vedou k vysvobození, a vysvobození 
samotného)? 

Autor se zabývá „buddhistickou“ kosmologií. Nebylo by na místě zmínit se, že velká část 
kosmologie, kterou v práci popisuje, se zdaleka neomezuje jen na buddhistické tradice? Často 
používá formulace jako „buddhismus je cesta k vysvobození“ (s. 19), „bohové uznávají nadřazenost 
… buddhismu“ (s. 22), „buddhistické představy“ (s. 43) „z buddhistického hlediska jsou primárním 
zdrojem“ (s. 44). Nebylo by tedy v religionistické práci zabývající se „buddhismem“ vhodné 
vyjasnit, jak autor tento pojem používá? Kromě toho se zmiňuje dokonce i o buddhismu jakožto 
„světovém náboženství“ (s. 44). Jedná se o práci religionistickou, tím spíše není vhodné používat 
tyto pojmy bez reflexe a zcela opominout jejich kritickou analýzu (viz díla autorů zabývajících se 
konceptem buddhismu i náboženství, např. Philip C. Almond, Richard King, Timothy Fitzgerald 
atd.). 

Zdá se, že si autor není zcela jistý ohledně problematiky džhán (např. s. 21), neboť směšuje nižší 
čtyři džhány (rūpajhāna) s vyššími čtyřmi (arūpajhāna). V Džhánasuttě se nejedná o tytéž džhány, 
které popisuje v předchozím odstavci, jak mylně uvádí, nýbrž o nižší džhány. Ohledně informací, 
která autor v tomto odstavci podává, se navíc odvolává na díla uvedená v poznámce 40, ani jedno 
z citovaných děl však tyto informace neobsahuje. 

Autor sice odmítá představu „pádu z nibbány“ jako jakéhosi pádu z ráje (s. 41), na s. 18 však uvádí: 
„V této práci se snažím ukázat, že na to, aby buddhistický mnich mohl dosáhnout nibbány, je nutné, 
aby došlo k postupnému zhmotnění božských bytostí...“, a opět: „Agaññasutta postuluje následující 
názor: k tomu, aby měl někdo, konkrétně buddhističtí mniši, možnost dosáhnout nibbány, je třeba 
nejprve získat materiální tělo, projít nástrahami chtíče a nevědomosti...“ (s. 41), tento pád je však 
zapotřebí podstoupit (s. 45). Toto teleologické vidění zde dle mého názoru není na místě, nadto až 
příliš nápadně připomíná křesťanské myšlení teologické (Bůh sestupuje na zem v těle, prochází 
nástrahami pokušení, což je jediný způsob, jak spasit stvoření, svou přirozeností nedokonalé, viz též 
„latentní nedokonalosti“, s. 41). Autor zároveň věnuje nepřiměřenou pozornost problému postavení 
„bohů“ (např. s. 22, 48), ač je i z nejběžnějších příběhů o Buddhově životě a parittových veršů 
zřejmé, že se jedná pouze o jeden z typů bytostí (možná autora zmátl český či anglický překlad 
výrazu déva). V této souvislosti je zároveň nasnadě připomenout, že není vhodné překládat pojem 
saṃgīti jako „koncil“ (poznámka 154, s. 52). 

Není rovněž jasné, co autor myslí pojmem „transcendentní“ a zda tento pojem v kontextu 
Agaññasutty vůbec dává smysl (s. 26: dharma je „transcendentním zákonem“, s. 36: mnichové 
transcendují a nevěští a nedělají rituály, s. 45: cyklus stvoření (?) má svůj účel v možnosti 
transcendence, s. 45: to buddhismu umožňuje nárokovat si světské záležitosti, nejen ty 
transcendentní (?)  atd.).  

Další problém spatřuji v tom, že autor ve své práci vyvozuje závažné závěry ohledně ontologického 



statusu mnichů, sutta však říká doslova: „Imesañhi, vāseṭṭha, catunnaṃ vaṇṇānaṃ yo hoti bhikkhu 
arahaṃ khīṇāsavo vusitavā katakaraṇīyo ohitabhāro anuppattasadattho parikkhīṇabhavasaṃ-
yojano sammadaññāvimutto, so nesaṃ aggamakkhāyati dhammeneva, no adhammena.“ Nejedná se 
tedy o mnicha jako takového, nýbrž, jak autor sám překládá, o mnicha, který se zbavil nečistot, již 
se nezrodí, dosáhl vysvobození atd. (s. 45, 48 atd.). Není na Agaññasuttě pozoruhodné spíš to, jak 
se vyjadřuje o kšatrijech a královské moci? 

2)    Formální úroveň (7) 

Ohledně formální úrovně lze říci, že poznámkový aparát i přepisy cizích slov jsou až na výjimky 
pečlivé a konsistentní. Snad by bylo možné zmínit nekonsistentní přepisy nikáj (s. 15, Díghanikája, 
ale Madhjamanikája), přepis „Avyákatasamyutta“ v anglickém abstraktu, chybné „Árála“ na s. 38 či 
Vipāssana na s. 52, poznámka 154. Úroveň anglického abstraktu je dobrá. Lze se snad jenom tázat, 
proč autor píše pálijský kánon s malým písmenem na začátku – ani pochybnosti o tom, jedná-li se 
vpravdě o „kánon“ (které ale nikde nevyslovuje), by nebyly oprávněným důvodem vynechat velké 
počáteční písmeno u názvu souboru textů. Co se týče velkých písmen, naopak překvapí, že autor 
píše Dharma (s. 25, 26). Otázkou je, proč v českém textu nepoužívá české „charta“ namísto 
anglického „charter“ (s. 31). Dále se zde vyskytují některé stylistické neobratnosti, které někdy až 
ztěžují porozumění textu (s. 47, komplikovaný „systém vztahu vývoje buddhistických mnichů“; s. 
47, „přístupy k interpretaci Agaññasutty různých badatelů“, s. 48, „vývoj buddhistických mnichů 
(vzestup pomocí asketů a transcendence pomocí mnichů)“ atd.). 

3)    Práce s prameny (5) 

Pracuje autor průhledným způsobem se sekundárními prameny? Využívá primární prameny a 
pracuje s pramennými jazyky všude tam, kde je to na místě? 

Autor pracuje se sekundárními prameny průhledným způsobem a primární prameny využívá všude, 
kde je to třeba. Je třeba ocenit, že jako přílohu uvádí přeloženou Agaññasuttu, ač je překlad někdy 
poněkud svévolný. Uvedu pouze dva nejvýznamnější příklady. „Khattija je nejlepší mezi lidmi, ten, 
který se opírá o klan. Obdařen moudrostí a ctností, je nejlepší mezi lidmi a bohy.“ Tento překlad na 
str. 60 i jinde je zavádějící, neboť ye je vztažné zájmeno v plurálu a váže se k předchozímu slovu (tj. 
ti, kteří se opírají o klan). Z takto přeložené první věty pak logicky vyplývá, že podmět druhé věty 
(so, ten, který) je odlišný, do češtiny je tedy lepší překládat jako „ten, který“ je obdařen moudrostí 
atd., aby nedošlo ke zmatení (khattiyo seṭṭho janetasmiṃ, ye gottapaṭisārino; vijjācaraṇa sampanno, 
so seṭṭho devamānuse’ti). Stejně tak je zavádějící i překlad: „Věci, které považovali za nízké, ty jsou 
dnes považovány za nejlepší.“ Jedná se však o pasivní participium préterita, a proto je třeba 
překládat jako „to, co bylo považováno...“, z čehož lépe vyplývá, čeho se tento výrok týká 
(hīnasammataṃ kho pana, vāseṭṭha, tena samayena hoti, tadetarahi seṭṭhasammataṃ). Kromě toho 
autor v předchozí větě mimochodem přeložil některá slova způsobem, jehož původ je zcela nejasný 
– místo nemeditující (ajjhāyakā) autor překládá „učenec, bráhman, učenec, bráhman“. Nadto z věty 
vypadlo i slovo „třetí“ (tatiya) (na dānime jhāyantīti kho, vāseṭṭha, ‘ajjhāyakā ajjhāyakā’ tveva 
tatiyaṃ akkharaṃ upanibbattaṃ). Bohužel nebylo v silách oponentky kontrolovat celý překlad. 

4)    Vlastní přínos (6) 

Práci invence rozhodně nechybí, autor se často a velice rozhodně distancuje od názorů autorit v 
dané oblasti; snaha o vlastní názor nezřídka vede (hlavně v oblasti překladu) k odklonu od 



zdůvodněných názorů jiných, aniž by pro to byly uvedeny dostatečné argumenty. 

5)    Obecný přesah práce (6) 

Práce je nepochybně zajímavá i pro toho, kdo se sám danou problematikou nezabývá, nepůsobí 
však úplně souvislým dojmem a často není zjevné, jak již bylo zmíněno, o co vlastně autorovi jde, 
co je jeho cílem a jakými prostředky ho chce dosáhnout. Může tudíž sice čtenáři nabídnout 
podnětné myšlenky a postřehy, argumentace však není vždy úplně dostatečná a myšlenkový sled 
zcela konsistentní, což může čtenáře mást. Nepřesné informace, překlady a citace navíc mohou 
v očích čtenáře oslabit autorovu důvěryhodnost. 

Práci doporučuji hodnotit jako velmi dobrou (29 bodů). 


